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 (I)  Bible a překládání 
i(A-D)  

 

i(A)  Proč překládat 
(aneb k čemu stále nové překlady Bible?) 

iA(1-3) 

(1)  Bible se užívá mnoha způsoby v mnoha situacích v mnoha prostředích: 
od liturgického předčítání přes hromadné evangelizační kampaně po neformální studijní kroužky; 
od náročných vědeckých či literárních překladů po jednoduché texty určené dětem. 

Specificky pro komunity s dlouhou literární i vlastní biblickou tradicí: 
(2) Mění se (2.1)  jazyk; 

  (2.2)  porozumění textu i historii; 
  (2.3)  kulturní úloha Bible. 
Rychlost těchto změn je v různých dobách na různých místech obecně různá, ale přinejmenším 
některé z těchto aspektů se v naší době a zde mění poměrně rychle. 
Na pomezí těchto tří oblastí jsme nyní například svědky změny vnímání psaného textu u široké populace. 
Vlivem pokračující a téměř všudypřítomné multimedializace lidé zjišťují, že se hůře soustředí na delší 
souvislé texty, a to nejen při poslouchání, ale dokonce i během soukromého čtení. Učitelé hovoří o snížené 
schopnosti vstřebávat složitější texty. Aktuálnímu vývoji musí překladatel věnovat pozornost už proto, že 
překlady, zejména tak náročných projektů, jako je Bible, se tvoří také pro generaci právě přicházející. 

(3)  Je tu vlastně i velmi prostý důvod:  Aby lidé museli přemýšlet. (E. A. Nida) 
 

  „...stále nové“? 
O ČR to nelze říci. Donedávna v moderních překladech velmi zaostávala, jak se pokusím ukázat za 
chvíli. Možná právě proto vzniká v současnosti nezávisle na sobě celá řada překladů. Představitelé čtyř 
z nich se spolu s badateli a doktorandy Centra biblických studií ETF UK, zástupci KBF a členy 
Biblické společnosti pravidelně scházejí pod záštitou ČBS. Jde o dva katolické překlady:  

• JB  
• a liturgický (tzv. nový Bogner);  

a dva protestantské:  
• NBK  
• a ČSP (KMS).  

Nedávno se ke skupině připojili také zástupci překladu  
• Slovo na cestu, což je moderní parafráze typu Living Bible.  

 
Kromě těchto čtyř nebo pěti projektů, které se těší poměrně široké podpoře a jistému institucionálnímu zázemí, 
vzniká či vzniklo ještě několik dalších překladů: velmi doslovný překlad Pavlíkův, extrémně doslovný překlad 
do směsi češtiny a angličtiny od Johna Podmolika a doslovný překlad SZ na internetu od Jiřího Vytlačila (pokud 
ale jeho záměr neskončil u knihy Genesis). Ve všech těchto případech jde patrně o soukromou iniciativu jedince. 
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i(B)  Zvláštnosti překládání Bible 
iB(1-4) 

Jako u každého překládání starověké literatury  
• neexistují rodilí mluvčí a informanti,  
• překlenuje se časová, kulturní a většinou i geografická vzdálenost, 
• korpus relevantní mimobiblické literatury je omezený, zejména u hebrejštiny, 
• a bývá nutno se vypořádat s nejasnými místy  

(někdy si ani odborníci nevědí rady nebo se neshodují ve výkladu okolností či historie). 
 

(1) Překládání Bible se navíc odlišuje od literárních či odborných překladů v tom, že je 
nutno se vypořádat se složitější sémantikou a pragmatikou: 
• existují místa záměrně víceznačná (občas je nutno zachovat vícenásobný význam); 
• zacházení s jejím textem je mnohem rozmanitější než u jiné literatury. 

 
(2) Překládání Bible je praktická disciplína, 

a z ní odvozený teoretický obor na pomezí těchto disciplín: 
• biblické jazyky  

o primární: jazyky dochovaného originálu (hebrejština, aramejština, řečtina), 
o sekundární: jazyky starověkých překladů (zejména latina, syrština aj.) 
o (snad není zbytečné připomínat, jak mnoho závisí na velmi dobré fundovanosti v mateřštině!) 

• lingvistika 
• teorie překladu 
• textová kritika 
• historie a archeologie 
• teologie 
• kulturní antropologie 
• informatika. 

Nejen podíl teorie na kritice překládání a diskusích kolem, ale i vliv teorie na samo praktické překládání je 
v biblistice patrně vyšší než u překladů v jiných oblastech. Tím, že jde o interdisciplinární obor, se nároky na 
překladatele zvyšují. (Ovšem překládání samo je interdisciplinární činnost. Nikdy nejde jen o aplikovanou 
lingvistiku a sémantiku. Překladatel musí brát v úvahu mnoho mimojazykových skutečností. To platí obecně.) 
V důsledku mívají překladatelé Bible dobré povědomí o teorii překládání i o sousedních disciplínách. 
 
(3) Překládání Bible je i svého druhu umění. V čem? 
(3.1) První odpověď je nasnadě: krása jazyka. Protože prakticky každý překlad Bible má ambice být 

vlivný, snad i vlivnější než běžná literatura, péče o jazyk překladu není nikdy dost. 
(3.2)  Vyváženost zažitého a nově formulovaného textu. Překladatel Bible ve vyspělých kulturách 

našeho typu vstupuje do mnoha intertextových vztahů ve slovesnosti a obecně v kultuře. 
Překladatelé bývají rádi originální, neradi opisují; jenže existují nejen důvody, proč překládat 
nově, ale i proč ponechat zažité řešení, je-li dobré. Bible je text, který má v naší kultuře okolo 
sebe vybudovanou tradici. Citlivost vůči této tradici je také známkou vyzrálosti překladatele. 

 
(4)  Co vlastně překládat (aneb textová kritika) 

iB4(a-c) 
Textová kritika je v oblasti biblického bádání nebývale rozvinutá, protože rukopisů NZ je dochováno 
asi 5500 (u SZ je jich méně, něco přes 3000), lekcionáře nadto uchovávají asi 2000 úryvků, ve 
starověkých překladech máme téměř 30 000 dalších rukopisů a navíc je tu více než 1 000 000 citátů a 
narážek, které dohromady pokrývají bezmála celý NZ (vyjma pouhých 12 veršů). To je situace 
nesrovnatelná s jakýmkoli jiným dílem starověkého písemnictví. 
 
(4.1)  Specifické obtíže textové kritiky NZ 
Tato téměř nepřeberná hojnost textových dokladů má ale i svůj rub, jak to bývá, když je něčeho velmi 
mnoho. I přes ono množství je obtížné, téměř nemožné vzájemným srovnáváním a zvažováním dospět 
k původnímu textu. Díky té hojnosti je biblický text samozřejmě zachován velmi přesně, o tom není 
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sporu (a platí to i pro SZ). Ale právě proto, že biblická textová kritika, zejména novozákonní, 
v přesnosti a spolehlivosti své rekonstrukce vesměs pronikla za úroveň pasáží, formulací a často i slov 
až na rovinu ortografie a stylistických variací, tedy téměř na dosah přesnému znění originálního textu, 
naráží na obtíže, které textová kritika jiných starověkých děl neřeší ani zdaleka. 

 
(a)  Co je vlastně „originál“? 
Jako problematické se například ukazuje vymezení „originálního textu“. V tomto směru má nz textová 
kritika problémy téměř srovnatelné s redakcí moderních textů. Kterou verzi textu či které vydání 
považovat za „autorské“ či „nejlepší“ pro zařazení do edice Sebraných spisů? Novodobá díla mohou 
mít několik rukopisných podob, do kterých nemusela zasahovat jen ruka autorova, ale i různých 
redaktorů a korektorů; první vydání může obsahovat nedostatky, které kdosi odstraní ve vydání 
pozdějším (přitom se ale může zmýlit); v dalším vydání autor něco změní, přidá nebo vypustí (někdy 
přidat nebo vypustit musí) a ne všechny verze se dochovají. Pokud ano, možná není být jasné, která je 
starší, která mladší; jaké změny provedl či schválil autor a co považovat za zvýšení či zhoršení kvality. 
„Originál“ pod drobnohledem je věc překvapivě nejednoznačná. 

Textová kritika NZ ve své rekonstrukci pokročila do fáze, kdy jsme schopni zrekonstruovat text 
zhruba na úrovni 2. či 3. stol. V prvních staletích po sepsání jednotlivých spisů existovalo pět nebo 
šest typů a dvě hlavní recenze opisů, Západní a Východní (alexandrijská), přičemž každá z nich 
působila svým unifikujícím vlivem. Proniknout ovšem za bariéru 2. stol. n. l. je obtížné. Ukazuje se, 
že nejvíce důležitých textových variant patrně vzniklo už během prvních padesáti let po vzniku 
originálů. Důvodem může být, že komunita první a druhé generace možná zacházela s nz spisy o něco 
volněji než se stalo pravidlem v pozdějších staletích, kdy církev měla zájem na tom, aby se text těchto 
spisů ustálil. (Znovu podotýkám, že vesměs nejde o varianty, které by se podstatně dotýkaly významu, 
ale spíše o drobné odchylky, které se často v překladatelské praxi ani neprojeví.) Důvodem ale může 
být i to, že originály nz spisů se od zdroje dostávaly do oběhu postupně. Předběžná verze mohla 
proniknout do určitých kruhů ještě před tím, než autor spis dokončil. Po dokončení mohli pisateli 
pomáhat různí specialisté, podobně jako dnes s autorem spolupracují redaktoři a korektoři. Autor mohl 
cosi později doplnit či pozměnit a byla na světě druhá verze. Ještě za pisatelova života a třeba i s jeho 
vědomím se mohli další pokoušet o různá zlepšení, která možná nepatří do stejné kategorie jako 
pozdější písařské úpravy, jež obvykle považujeme za kontaminace. Ke srovnání vezměme třeba nějaký 
Čapkův román nebo jiný, ještě starší český spis. Je verze vytištěná zastaralým pravopisem „lepší“ 
originál než moderní vydání s pravopisem přizpůsobeným? Kterou verzi nz textu tedy považovat za 
nejlepší „originál“, pokud bychom ji měli (nebo máme-li ji, kdybychom věděli, která je ta pravá)? 
Textová kritika moderních spisů obvykle považuje poslední autorem schválené vydání či vydané za 
autorova života za verzi nejlepší. Toto jednoduché měřítko však dost dobře nelze stanovit pro nz 
kritiku. Přitom zde neuvažuji o možnosti, že pisatel zakompiloval do svého díla různé již existující 
zdroje nebo že se některé spisy kompilovaly redakční prací v ještě širším rozsahu, než jak jsem tady 
naznačil. 

 

(b)  Jak se dívat na výslednou rekonstrukci? 
Dalším problémem je hodnocení významu „originálního“ textu (jakkoli je tento pojem obtížně 
uchopitelný). Při nejlepší dnešní snaze nemůže být takový rekonstruovaný „originál“ ničím víc než 
umělým konstruktem, který nikdy nebyl reálně užíván a nemohl si vydobýt respekt v žádné křesťanské 
komunitě. Jakou má požívat autoritu? Mějme na zřeteli, že „původnost“ a „autoritativnost“ nějaké 
verze textu mohou být a bývají dvě odlišné kvality. Připomeňme autoritu latinské Vulgáty v katolické 
církvi; váhu Septuaginty ve starověkém křesťanství a dnes v církvi řecké; vysoké hodnocení Textu 
Receptu v mnoha církvích protestantských; nebo masorety zpracovanou verzi SZ, schraňovanou 
judaismem. (Také targúmy požívají velmi vysoké autority, ale pouze jako reprodukce hebrejského 
textu, což v praxi církví občas neplatilo o Septuagintě ani Vulgátě.) Výsledky soudobé textové kritiky 
nemají ani dnes v těchto kruzích poslední slovo. Naštěstí křesťanská tradice snáší, a pokud vím, 
vždycky snášela mírnou variabilitu biblického textu vcelku tolerantně. 
 
(4.2)  Přístupy nově vznikajících českých překladů 
Otázka z čeho překládat tedy není ani zdaleka jednoduchá a překladatelské týmy se liší ve způsobu, 
jak přistupují ke svému zdrojovému textu. 
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• JB vycházela z textu, připraveného textově-kritickou prací Jeruzalémské biblické školy. 
• Liturgický překlad „Nový Bogner“ provádí vlastní textovou kritiku. 
• NBK se v SZ řídí standardní moderní textově-kritickou rekonstrukcí v BHS; 

v NZ byl přeložen Textus Receptus, což je klasický tradiční text raného evropského 
protestantismu. 

• ČSP se ve SZ také řídí BHS s tím, že poznámkový aparát jí dovoluje připojovat i textově-
kritické poznámky; 

 NZ byl založen na standardní textově-kritické rekonstrukci UBS 3 (1990). 
 
(c) (Pro úplnost dodávám, že kromě výše uvedeného, tedy kromě hledání „originálu“ má textová kritika za 
cíl také zjišťovat a dokumentovat, co se dělo s „originálem“ později během staletí. To je cíl textové kritiky 
obecně, a v případě biblické disciplíny to znamená vlastně mapovat také historii výkladu, protože varianty mj. 
odrážejí určité chápání dotčených pasáží.) 
 
 

i(C)  Přínos pro lingvistiku 
iC(1-4, i-iii) 

Překládání Bible může být pro lingvisty zajímavé ještě z dalších hledisek: 
 
(1) Je potenciálně kontroverzní. 
(Ostatně celá historie biblických překladů je plná kontroverzí, počínaje příběhem o vzniku LXX, který vlastně 
hájí nejen kvalitu překladu, ale už sám fakt, že se překládalo.) 

Je pravděpodobné, že každý nový překlad Bible vzbudí kritiku a polemiky. V některých zemích je 
to, zdá se, pravidlem; u nás jde zatím spíš o méně pravděpodobnou možnost. (Do kritiky nepočítám pomluvy; 
to by se poměr pravděpodobnosti mohl v české kotlině rychle změnit.)  

Je velmi pravděpodobné, že kritika bude předjímána v apologiích ze strany překladatelských týmů. 
Předběžná, tzv. pracovní vydání nových překladů ke konstruktivní kritice přímo vybízejí, jak 
dosvědčuje např. předmluva k prvnímu sešitu ČJB z r. 1992 (Geneze) nebo můj žel pouze na internetu 
zveřejněný doslov ke knize Daniel. 

Důvodem je to, že na překladu Bible záleží mnoha lidem mnoha přesvědčení a erudic. V ostatní 
literatuře vzbudí odbornou reflexi a hlubší kritiku, doloženou konkrétními rozbory, nejspíše 
překladatelské neúspěchy, např. udělování různých anticen. Překlady Bible už jen tím, že je lze 
posuzovat podle rozmanitějších kritérií, patrně i u překladů, které nejsou vysloveně na odpis, vyvolají 
reakce provázené konkrétními rozbory i úvahami o podstatě různých jazykových jevů a mezijazykové 
ekvivalence. 

 
(2) Celosvětově hraje důležitou roli i fakt, že Bible se překládá a tedy přenáší do zdaleka 
největšího počtu jazyků a kultur, a vytváří tedy velmi široké pole pro reflexi nad jazykem a 
kulturami. (Výmluvně o tom svědčí celoživotní dílo prof. Nidy. V biblickém překladatelství je Eugene A. Nida 
kdosi jako Chomsky v lingvistice. Můžete s ním nesouhlasit, ale nelze ho obejít. Stejně jako u Chomského je 
jeho přínos významný a vliv veliký.) 

Nemusím jistě zdůrazňovat, že ovzduší věcné kritiky, apologie, reflexe a vysvětlování je pro rozvoj 
různých lingvistických disciplín příznivé. 

 
(3) Jde do větších detailů. 
Překladatelé se často zaobírají nuancemi a zvažují variace, kterými by se mnozí překladatelé jiné 
literatury nezabývali. Podobně jdou do podrobností i kritika, rozbory a srovnávání. 
I to je potenciálně přínosné pro teorii překladu či pro lingvistiku. Významně se to projevilo několikrát 
v historii starší české jazykovědy. Připomeňme si tři významné práce: 
(i)  Beneš Optát, Petr Gzel, Václav Philomates: Grammatyka česká (1533, 1588), v níž  shromáždili 

a uspořádali své jazykové poznatky překladatelé NZ (1533). Překládali z nedávno vzniklé 
latinské předlohy Erasma Rotterdamského* do soudobé češtiny s hovorovými prvky. 
Grammatyka je první českou i slovanskou mluvnicí. (* Erasmus překládal NZ do latiny, aby vzal 
v úvahu objevené rukopisy starší, než byly známy v době vzniku původní latinské verze; aby zohlednil 
nové poznatky o hebrejském lexiku; a aby usiloval o latinu bližší Ciceronovi.) 
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(ii )  Jan Blahoslav (autor kralického NZ): Gramatika česká (1571), kde shrnul své celoživotní 
zkušenosti z literární činnosti, ale především z překladu a dvou vydání NZ. 

(iii )  Svatováclavská bible: Svou práci na překladu později známém jako Svatováclavská bible začali 
jezuité Jiří Konstanc a Václav Matěj Šteyer (krátce po r. 1670) prozkoumáním gramatického a 
lexikálního systému češtiny a sepsáním jazykových příruček (J. Konstanc, Lima linguae 
bohemicae to jest Brus jazyka českého, 1667; V. M. Šteyer, Výborně dobrý způsob, jak se má 
dobře po česku psáti neb tisknouti (tzv. Žáček), 1668.) Ač to byli právě jezuité, kteří kralickou 
bibli zakazovali, do této gramatiky z ní po jazykové stránce čerpali a v předmluvě to přiznávají. 

 
(4)  K ovlivnění dochází samozřejmě i naopak. 

Např. teze Viléma Mathesia, že cílem překladu je docílit stejný umělecký účinek, jaký měl originál 
(O problémech českého překladatelství, 1913, str. 808), byla později rozšířena do vůbec analogického 
účinku. V padesátých a šedesátých letech učení pražské funkcionalistické školy rozpracoval E. A. 
Nida do Linguistic Theory of Translation a aplikoval ho na praktické potřeby překladatelů Bible. (Na 
obecné překládání bylo již aplikováno v Praze.) Tato škola prostřednictvím celosvětově vlivné United 
Bible Societies (UBS) během posledního půlstoletí spoluutvářela koncepci i konkrétní podobu velmi 
mnoha překladů do řady jazyků světa. 
 
 

i(D)  Jak překládat 
iD(1-5) 

(1)  Kategorie překladů podle účelu 
 
Existují tři základní typy biblických překladů pro odlišné účely: 

• liturgický, 
• běžný 
• a speciální (pro zvláštní skupiny příjemců, např. pro děti). 

Volba účelu v sobě zahrnuje nejen odlišný model příjemce (ten bývá často týž), ale i odlišnou volbu 
metody. Překladatel má například mnohem větší svobodu k experimentování v komentářích, jejichž 
běžnou součástí bývají autorské překlady. Překladatelé překládající pro širší komunitu uživatelů a pro 
rozmanitější způsoby užívání si nemohou dovolit překládat „pro sebe“, tj s minimálními ohledy na 
čtenáře. Obvykle musejí počítat se všemi generacemi, s různými církvemi, se studiem i nasloucháním. 
Navíc většinou se musejí shodnout sami mezi sebou, příp. se svými výbory, protože nepracují sami. 

o Oba katolické překlady mají výbory; 
o NBK nemá výbory, jen Správní radu, ale co se týče ohledu: probíhá komunikace se čtenáři; 
o ČSP má také jen Správní radu, ale překladatelé tvoří tým, který se schází a diskutuje.  

(Jak probíhá komunikace se čtenáři, nevím.) 
 

 
(2)  Kategorie překladů podle metody 
 
(2.1) 
Populárně se biblické (ale i všechny ostatní) překlady třídí na ose podle dvou pólů: 
doslovný překlad         parafráze 
 
Vedle této populární škály se v odborné literatuře hovoří o podobném, nikoli však totožném rozdělení: 
formální ekvivalence        funkční ekvivalence 
 
Odkud se tyto termíny berou, co znamenají a proč je nelze ztotožňovat s jejich běžně užívanými 
protějšky? 
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Doslovnost lze chápat jako zachovávání slovníkového významu a formy jednotlivých slov, 
v extrémním případě bez ohledu na kontext. (Např. h. x;Wr – vítr/dech/duch [sr Ez 37,5.9.14], ř. pi,stij – víra 
/ věrnost. Vybere se jeden z těchto významů a ten se zachovává. Výsledek ovšem bývá mnohdy nesrozumitelný.) 
 
Formální ekvivalence je kopírování sémanticko-syntaktické struktury originálu. 
Takový překlad se zdá „přesnější“, protože se více drží slovníku a gramatiky zdrojového jazyka. Tím 
se ale připravuje o možnost provést dobře druhý nezbytný krok překladu: vyjádřit souhrnný význam 
těchto prostředků v cílovém jazyce. 
 
Funkční ekvivalence se v běžné řeči zhruba označuje jako „volnější překlad“, tj takový, který 
překládá myšlenky, nikoli slova. Ty myšlenky se ale snaží reprodukovat dosti přesně.  
 
Parafráze, která se často v běžné řeči staví jako protiklad k „doslovnosti“, jde sice stejným směrem, 
ale zachází dále, až k adaptaci: upravuje myšlenky a přesazuje je do kulturního kontextu cílového 
jazyka (někdy se takovýto převod nazývá „transkulturace“). Uveďme příklad: 

Mt 13,44-46: 
Nebeské království je podobné originálnímu rukopisu v antikvariátu. Když 
ho historik objeví, prodá všechny své ostatní knihy a ten rukopis koupí. 
Anebo se nebeské království podobná vědeckému pracovníkovi, který hledá 
nové projekty. Když přijde na jednu obzvláště slibnou teorii, s radostí se 
vzdá všech svých ostatních projektů a zaměří se na ni. 
Mt 9,14-17: 
Nikdo nespouští neodladěný program na síťovém serveru, neboť program 
může havarovat a server vyřadit. Nikdo také nezavádí datové soubory ve 
starém formátu do nových databází. Jinak se nová databáze poškodí a data 
se zničí. Data v novém formátu se vkládají do nových databází. 
L 14,7-11: 
Když píšeš přednášku o svých nových, zajímavých výsledcích, nepřeháněj 
jejich důležitost. Neboť může později přijít někdo jiný s lepšími výsledky a 
prokázat, že se mýlíš. Měl bys pak jen ostudu a kolegové by si tvé práce 
nevážili. Když tedy máš nové, zajímavé výsledky, o tom, co z nich plyne, se 
vyjadřuj skromně. A pak, až vyjde recenze a označí je za velmi důležité 
dílo, ty budeš přede všemi svými kolegy poctěn. Neboť každý, kdo se 
povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. 

[Debora & Loren Haarsma, podle elektronických zdrojů cituje Y. C. Whang, "To Whom Is a Translator Responsible – Reader or Author?", 
in: Translating the Bible: Problems and Prospects, (red.) S. E. Porter, R. S. Hess, Sheffield Academic Press 1999, str. 53] 

Povšimněme si, že účinek těchto nadvětných celků na posluchače se reprodukuje, i když není 
zachována ani ekvivalence větná, natož „slovní“. Až tak daleko někdy musí překladatel zajít. 
Překládání humoristické literatury je příkladem, kdy je nutno reakci příjemce nadřadit přesné 
reprodukci obsahu. (Např. Pan Kaplan Leo Rostena: Antonín Přidal a před ním už Pavel Eisner museli každý 
svou verzi originálu přetvořit podobným způsobem.)  

Metoda funkční ekvivalence běžně ale tak daleko nezachází. Nicméně jde-li v překladu o přesnost, 
funkční ekvivalenci skutečně ohrožuje přílišná kreativita, a to vkládáním významu, jejž zdrojový text 
neobsahuje. Proto někteří čtenáři Bible mívají raději formální ekvivalenci, protože obtížně 
srozumitelné a neobvyklé formulace takového překladu čtou s důvěrou, že se tento text nevzdaluje 
od originálu. Časem se naučí tyto podivné formulace chápat (konec konců nejde o víc než naučit se 
speciální vyjadřování; to není úkol nijak ojedinělý), zvyknou si na ně, přestanou jim vadit a brzy 
dokonce považují takové exotické obraty za správný biblický jazyk.  

Naproti tomu u hladce srozumitelného funkčního ekvivalentu si nikdy nemohou být jisti, která část 
významu je původní a která byla zavedena teprve při překladu. Naučit se specifické vyjadřování jim 
v tom nepomůže. Z toho důvodu bývá většina moderních překladů jakýmsi kompromisem tu 
s formálnějšími, tu s dynamičtějšími prvky; některé problémy se řeší jedním a jiné druhým přístupem. 
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„doslovnost“          „parafráze“ 
 
formální ekvivalent     funkční ekvivalent      adaptace 
 
 

  většina současných překladů Bible 
   je kompromis 
 
Vezmeme-li však na pomoc hledisko účelu, vidíme, že není nutné a snad ani užitečné, aby se každý 
překlad snažil zaujmout zhruba stejné kompromisní místo na metodické škále. Na Bibli lze totiž 
nahlížet přinejmenším ze dvou úhlů: 

• jako na literaturu – která vyžaduje text hladký a čtivý; anebo 
• jako na technický či spíše odborný text – v něm jsou důležitější přesné termíny. 

Toto dvojí různé pojetí vyžaduje odlišnou metodiku: více napravo či nalevo na naší škále.  
V tomto směru dobře vyhovují zejména oba nové protestantské překlady. 

o ČSP vyhovuje v tom, že jeden překlad by neměl být všechno všem. Jde o zásadu, kladenou na 
překlady Bible dynamickými zastánci dynamické ekvivalence (oni sami ji někdy nedodržují, jak 
je vidět z předmluvy k CEV, ale sotva lze popřít, že tento závěr vyplývá z celé jejich teorie o funkční 
ekvivalenci): pro různé skupiny příjemců mají být určeny různé překlady. V souladu s tím ČSP 
od začátku jednoznačně zdůrazňuje: Klademe si speciální cíl a nepokoušíme se plnit všechny 
požadavky a veškerá očekávání. Tímto jasným vymezením účelu se ČSP pozitivně odlišuje od 
mnoha jiných překladů, které o sobě deklarují, že soutěží ve všech disciplínách. 

o NBK se naopak zaměřila na funkční ekvivalenci a s uspokojením sleduje, jak se oba překlady 
metodicky vzdalují. 

 
formální ekvivalent     funkční ekvivalent      adaptace 
 
 extrémy          Slovo na cestu    experimenty  
 
 

* V ětší rozpětí pracovních textů ČSP ovlivňují rozdíly v individuálním pojetí koncepce umírněného formálního 
ekvivalentu na straně jednotlivých překladatelů. 
* ČEP je znázorněn s velkým rozsahem, protože metoda i styl NZ se liší od SZ. Novozákonní komise 
postupovala metodou funkčního ekvivalentu, starozákonní komise volila kompromisní přístup. 
 
Ilustrace rozdílu mezi NBK a ČSP – Př 19,1: 
ČSP:  

Lepší je chudýo1, který 70žijeo2 bezúhonnět1, nežli ten, kdo má proradnét2 57rty a je hlupák. 
o1 v. 22; 70 h.: hálach = chodit > žít; o2 2,7; t1 h.: ve své bezúhonnosti; 20,7; 28,6//; t2 h.: pokřivené; 
n. zvráceně mluví; 8,8; 11,20; 57 hebr. má navíc přivlastňovací zájm (např. svůj, jeho...). 

NBK: 

   Lepší chudý poctivec 
   než prolhaný pitomec. 
BHS: 

 AM+tuB. %lEåAh vr"â-bAj) 
 `lysi(k. aWhåw> wyt'ªp'f.÷ vQEï[ime 

 
NBK svou sugestivní proverbiální formou budí dojem, že je navíc i doslovnější než ČSP, ale není. 
ČSP přesněji sleduje strukturu hebrejského verše, ovšem chybí ji údernost lakonické formy. ČSP 
sděluje přesněji významy jednotlivých slov, které spojuje gramatickými formami podobných funkcí 
jako v originále. Naproti tomu NBK lépe vyjadřuje vyznění verše jako celku (včetně rytmické formy) 
a patrně i to, jak toto přísloví mohlo působit na původního příjemce. 
 

 

ŧoβ råš holech bθummo 
 

meעiqqeš śfåθau whu chsil 

 ČEP ČSP NBK 

kat. liturg. 

ČJB * * 
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(2.2)  Extrémy 
 
Sex a náboženství přitahují extrémy. Překládání Bible není výjimkou. Pól extrémní doslovnosti navíc 
nemusí být jen doménou lidí s vyhraněnými idiosynkratickými názory, nonkonformistů a 
experimentátorů. Důsledně doslovné překlady Bible mají velmi dlouhou a celkem renomovanou 
historii. Nejeden projekt si aspoň relativní doslovnost vytkl za cíl přinejmenším zpočátku, než byli 
překladatelé donuceni toto východisko opustit. (Např. sz ČEP zpočátku usiloval o důslednou 
konkordantnost aspoň klíčových teologických pojmů – podle Balabána.)  

Následující dva pokusy dokumentují nedávný celosvětový vzestup lingvistického konzervativismu 
(v extrémních polohách provázeného naivismem). 
 
(2.21)  NZ Miloše Pavlíka 
Zařazením tohoto překladu mezi extrémy možná trochu panu Pavlíkovi křivdím a na toto místo jej kladu také 
proto, že pro účely přednášky považuji tento překlad za okrajový. Spíš než o vysloveně extrémní jde o překlad 
silně konzervativní, až staromilský. I při uplatňování co možno nejdůslednější doslovnosti ale projevuje jistou 
soudnost. Nicméně je pravda, že na naší ose mezi dvěma póly se tento překlad záměrně blíží velmi těsně pólu 
levému. Snad jej tedy lze označit za extrémní v nehanlivém smyslu toho slova: jako krajnost. Dílo nese 
archaicky dlouhý název „ Soubor spisů obecně známý pod názvem NOVÝ ZÁKON a obsahující evangelia, Skutky 
apoštolů, apoštolské listy a knihu Zjevení. Z revidovaného řeckého textu se stálým zřetelem k anglickému 
překladu Johna Nelsona Darbyho přeložil Miloš Pavlík.“  Tolik obálka. (Vydavatel: Pavlík records, Medvedzie, Tvrdošín, 
Slovensko, 1995.) 

Text překladu na první pohled upoutá infinitivy na „–ti“ a častým užíváním spojky „i“ na začátku věty a 
jinde. Řecké účelové spojky ‘ινα a další překládá podle očekávání „aby“, ale aby od nich odlišil infinitivní vazby 
účelové, překládá je spojkou „by“ (např. Sk 28,16: „Pavlovi bylo povoleno, by zůstával sám“), o které se 
domnívá, že je „méně výrazná“ (Předmluva, str. 5). 

Jazyk překladatele výrazně charakterizuje už Předmluva sama o sobě. Infinitivy na „–ti“, přechodníky a 
potlačování zájmena „který“ ve prospěch synonyma „jenž“ prozrazují, že jazyk překladu nemá být zvláštní, 
posvátnou formou jazyka, nýbrž jen vyšším spisovným rejstříkem autora Předmluvy. Autor běžně užívá pasiva 
ve tvarech neosobních („bylo promluveno“ aj.) i jmenných („byly dostupny“, str. 11), formulace jako „nejednou 
nedosti dobře možné“ a „nemají pražádného podkladu“ (str. 5) i pravopis typu „revise“ (str. 2). Že nečteme 
Vančuru, nám ale brzy připomenou časté chyby v kladení čárek a žel také např. „Boží prozřetelnost však bděla 
nad Jeho slovem“ (nepochybně míněno ‚svým slovem‘), což nelze považovat za přehlédnutí (str. 1). 

Překladatel si uvědomuje meze formální ekvivalence. V Předmluvě na str. 5 píše: „ Ač zajisté není možno týž 
řecký výraz vždy překládati týmž slovem českým, hleděl jsem tak nicméně činiti, pokud to možné a vhodné bylo, 
zejména pak jsem dbal o to, aby, <sic> pokud se v blízké souvislosti v původním textu vyskytují tytéž nebo 
příbuzné výrazy, byly v téže souvislosti týmiž nebo příbuznými výrazy přeloženy i do češtiny, <sic> a aby v blízké 
souvislosti nebylo v českém textu užito stejných nebo příbuzných výrazů tam, kde jsou v řečtině výrazy různé; 
pokud jde o souběžná místa v evangeliích, hleděl jsem použíti týchž výrazů tam, kde jsou v různých evangeliích 
výrazy tytéž, a různých tam, kde se v nich příslušná souběžná místa liší. Někde ovšem ani tyto zásady nebylo lze 
plně dodržeti, pak však je na to zpravidla opět poukázáno v poznámkách.“  

Velkou péči autor překladu věnuje jednotlivým pojmům, které se snaží překládat nejen co nejdůsledněji 
konkordantně (spíše než naivně doslovným způsobem, abychom mu nekřivdili), ale i obsahově co nejlépe, jak 
umí. Záměrně překládá necírkevně, což lze brát jako přínos. Výraz ‚církev‘ v textu nenajdeme, εκκλησια je vždy 
a důsledně „shromáždění“, χριστιανος „Kristovec“, nikdy ‚křesťan‘, επισκοπος „dohližitel“, nikdy ‚biskup‘, a 
evangelium je tu „blahá zvěst“ (jen v textu; kdežto „Evangelium podle Jana“ zůstalo ‚evangeliem‘). Někdy ale 
tato ostentativní nenáboženskost působí zvláštně: „Padesátka“ není ‚Běchovická padesátka‘, nýbrž ‚letnice‘, a 
„Minutí“, jak už asi tušíte, jsou ‚Velikonoce‘ resp. ‚Pesach‘. Nevyhýbá se ale úplně všem církevním termínům – 
βαπτισµα překládá jako „křest“; nevyužil možnosti zavést ‚ponor‘ či ‚namočení‘. Narozdíl od ČSP se pan Pavlík 
rozhodl brát v úvahu, že výraz ‚otrok‘ a slova odvozená „nejsou v nynější době prosty jisté hanlivé příchuti,“ a 
pro δουλος volí tedy výraz „nevolník“. Podobně odolal pokušení překládat παις jako ‚pacholek‘ (je to „sluha“). 
Neschází tu však výraz „čeledín“ a „čeleď“. Výrazným idiosynkratismem tohoto překladu je však důsledné 
užívání ekvivalentu „maso“ za řecký výraz σαρξ (aby jej odlišil od σωµα, což překládá jako „tělo“). Pomyslné 
body, které oproti ČSP získal tím, že neužívá výraz ‚otrok‘, ztrácí tedy v této věci. Snaha o velmi silnou 
konkordantnost přináší ale obtíže nejen na stylistické rovině. Ve snaze odlišit důsledně výrazy ‘ετερος a αλλος 
pro prvý vyhradil slovo „jiný“, pro druhý slovo „další“ nebo „druhý“, takže pokud hrozí kolize s významem 
‚druhý v pořadí‘ (δευτερος), potřebuje k vyřešení poznámku. 

Překlad usiluje zprostředkovat v českém jazyce dílo, které na tomto poli vykonal kdysi J. N. Darby (1800-
1882). Darbyho doslovný překlad Písma, dostupný v angličtině (1884/1890), francouzštině a němčině, byl 
v jistých kruzích velmi ceněný a vlivný. 
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Ukázka z textu NZ v překladu Miloše Pavlíka  (stránka byla vybrána náhodně). 

„Náhodností“ míním mechanický proces mimo kontrolu autora tohoto 
referátu. Prostě jsem z vypůjčeného mírně salátového vydání nechtěl 
udělat ještě větší salát a zkopíroval jsem to, co šlo snadno vyjmout. °jh 
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(2.22)  NZ Johna Podmolika 
Předmluva začíná: „ Důvod pro tento překlad a jak byl udělaný. 

‚...naplnit slovo božského – to tajemství ukryté od věků a od generací, ale nyní jasně ukázáno těm jeho 
světícím, kterým božský chtěl oznámit, co jsou ta bohatství glory tohoto tajemství v národech – kterým je 
anointující ve vás – naděje té glory, ...“ atd. To je citát z Kol 1:25-28 v tomto překladu. Pokračuje dále: „ Mojí 
touhou je přinést čistotu pravdy a přesnost slova božského shora zplozeným dětem božského, které se narodily ve 
fleši jako Češi a Slováci. Bylo nezbytné použít nové výrazy...“  a ty pak na 43 stranách předmluvy zdůvodňuje. 
Z letmého listování jsem pochopil, že byl už nejvyšší čas zavést v češtině výrazy jako „anointovat“ za řecké χριω 
– vždyť přece nejde o žádné fyzické mazání, ale výhradně o „přítomnost spiritu ... přes člověka“. 
(„Anointovaný“ je ‚k řesťan‘.) Také nám scházel „fleš“ za řecké σαρξ (angl. flesh), abychom konečně mohli 
tvořit takové perly krystalicky jasného vyjadřování jako „ v těle té jeho fleše skrze toho smrtícího“  (Kol 1:22). 
„ Nahrazovat slovo sarx-fleš slovem ‚maso‘,“  píše dále Podmolík, „ je ... nesprávné a bez pochopení. ... Tato 
úprava verše Kol 2:11 ‚...obřízkou ne rukou vykonanou, ve vysvlečení (z) těla masa, v obřízce Kristově‘ [N.Z., 
Pavlík], je významový nesmysl. Tato presentace dává mylnou představu, že jde o situaci fyzického usmrcení. 
Navíc zde jde o »vynoření se od těla těch hříchů fleše, v té obřízce anointujícího«.“  Takže ani velmi doslovný 
Miloš Pavlík nebyl Podmolíkovi dost dobrý a čeština dostatečná k nezkreslené prezentaci „Nového kovenantu“. 
Jestli Pavlík překládá εκκλησια jako ‚shromáždění‘, Podmolík zpřesňuje na „shromáždění vyvolaných“. (Zavést 
čerč mu jistě připadalo nevhodné, ale pokud nenašel ‚kongregace‘, proč nezavedl feloušip? Navíc šip je užitečný 
symbol.) Láme rod českých podstatných jmen tam, kde jiný rod považuje za důležitý (ta „Jerusalema“; „ Slovo 
božského je přesný!“ – což není výkřik obecné češtiny, nýbrž maskulinum podle λογος a דבר, str. 36; na str. 38 
má „tyto slova“). Sotva nás tedy asi překvapí, když se v předmluvě dovíme, že jediný opravdový překlad je 
tento, kdežto všechny ostatní jemu známé pokusy o reprodukci NZ jsou pouhé literární úpravy (předpokládám, 
že „literární“ neznamená ‚doslovný‘). Původci takových děl jsou jen upravovatelé. (Zjevně nevyužil možnosti 
označit se za translátora a všem ostatním ponechat potupnou roli ‚pře-kladatelů‘, ‚kladoucích‘ své výmysly 
‚přes‘ text Písma a tím ho ‚pře’měňujících. Možná se toho dočkáme v dalším vydání.) Na str. 33 vysvětluje: „ Je 
nezbytné používat v překladu stejné, neměnné výrazy, kdykoliv se jejich protějšek objeví v originálním textu, 
jinak nelze mluvit o překladu, ale o osobním výkladu překladatele, jeho názoru, interpretaci nebo literární 
úpravě. Proto jsem překládal výrazy v jejich základním kořenovém významu stejně v každém výskytu bez 
‚variant‘, aby byly zachovány spojitosti i přesnost znění originálního textu. Nevylučuji ale, že i zde mohou být 
nějaké opomenuté chyby.“  Nedomnívej se však, povrchní čtenáři, že „ Když Ježíš na kříži vydechl jeho spirit“  
(str. 27), je to chyba. Není. Na str. 42-43 zdůrazňuje, že i do zájmen nutno zavést pořádek. (A tak nevím, jestli 
„ vyjímečný“  tamtéž není nakonec taky nějaký úmysl.) Podobně zachází i se slovesy: „ Je nezbytné používat 
stejné výrazy v překladu bible vždy, kdykoliv se objeví. Neustálé nahrazování původních významových sloves 
variantami podle různých situací nejen že není překládáním, ale je to povýšený názor, že originální text je 
‚nedostatečný‘“  (str. 42). Totéž se týká i předložek: „... při překladu bible si dělá většina překladatelů 
s předložkami, co chce. Jedním z nejhorších příkladů náboženské úchylnosti...“ atd. „ Setkal jsem se i s lidmi,“  
píše jinde (str. 35), „ kteří mi tvrdili, že ‚český jazyk je mnohem bohatší, <sic> než anglický‘ – a chovali se ke 
mne <sic> jako k nepříteli, jak <sic> bych byl oponent češtiny. Je zřetelné, že nechtějí poznat pravdu a nezajímá 
je slovo božského. Kdo božského miluje, pozná z tohoto překladu, že nejen česky rozumím, ale že během téměř 
šesti let práce na této publikaci jsem se snažil využít český jazyk nejlepším způsobem, abych předložil čistotu 
pravdy božského slova. Mimo jiné si může každý ověřit, že angličtina má asi 450 000 slov, kdežto čeština jen 
250 000 – z nichž je většina převzatých odjinud.“ (Měli jsme málo Podmolíků.) „ Jen zaslepený fanatik a 
matematický ignorant může toto ‚nevidět‘.“  Podmolík se svěřuje, že počešťování těch několika anglických 
výrazů znamenalo pro něho nelehké rozhodování, ale opravdu prý nebylo zbytí. Musel být občas skutečně 
zoufalý, protože k substantivu „lid“ zavedl na dvou místech (Odhal 10:11, 17:15) množné číslo „lidy“. „ Letmé 
přečtení několika veršů v tomto Novém kovenantu může vypadat na první pohled zmateně i směšně – hlavně 
lidem, čtoucím ‚literární úpravy‘, kteří nejsou ani usvědčeni o nezbytnosti znovunarození. Takovým bude tento 
překlad hloupostí (I Kor 2:12-16). Bible není pro ‚povrchní‘ čtenáře ani pro filosofy ani pro ‚literární kritiky‘. 
Cílem tohoto překladu je předložit biblický text co nejpřesněji a zachovat i styl vyjadřování originálu. Je mnoho 
výrazů, na místě kterých bývaly čtenářům bible předkládány různé náhražky.“   

Protože nechci být ‚povrchní‘ (a filosof ani ‚literární kritik‘ nejsem), nebudu se tu pouštět do rozboru ani 
hodnocení tohoto převodu. Ostatně předmětem mého referátu jsou současné překlady jen do češtiny. Mým cílem 
je pouze nastínit aktuální prostředí, do kterého současné překlady vstupují. Omezím se zde tedy na to, že o tomto 
počinu informuji. Abych ale přece jen necitoval pouze Předmluvu a nechal raději promluvit dílo samotné, uvedu 
jeden verš z „Praku“ (kdo by si nezamiloval tuto zkratku; „Prak“ jsou „Praktiky odstavujících“, a pokud vám to 
není jasné, tedy ‚Skutky apoštolů‘) – Prak 22:16: „ Zvedni se, buď ponořený a okoupaný od tvých hříchů, jsa 
volaný přes to jméno panujícího!“   

Pro srovnání s překladem Miloše Pavlíka uvedu ještě reprodukci stránky se stejným úsekem z Evangelia 
podle Matouše. 
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Extrémně doslovné a ostentativně nebeletristické překlady Pavlíkův a Podmolíkův ukazují,  

že poptávka po překladech poskytujících formální ekvivalenci existuje. Z lingvistického pohledu 
se ovšem nabízí otázka, jak by se taková extrémní doslovnost realizovala z hebrejské předlohy. 

(Nicméně Podmolikův překlad spíše než lingvisticky je zajímavý sociologicky:  
posvátný jazyk zdrojový je převáděn do uměle vytvořeného, zřejmě „posvátného“ jazyka cílového.) 
 
iD(3)  Účel světí metodu 
 
Úsilí o dorozumění musí přicházet ze dvou stran: 
  od překladatele – usiluje překládat význam, ne slova   

(v souladu s moderními požadavky; v biblickém překládání, mj. jak velí Nidova teorie); 
  od příjemce – pokud chce a snaží se porozumět (na což spoléhá ČSP). 
Podle předpokládaného podílu těchto dvou stran komunikace na dorozumění (žádná strana se nemůže 
nepodílet) můžeme rozlišovat dva vyhraněné typy překladů: 
• Lidový  překlad – Neostýchá se interpretovat. Mezi typické rysy lze počítat, že uhlazuje souvislosti 

a opisuje výrazy konceptuálně přetížené; užívá vysvětlující nadpisy, mezititulky a veškerou 
interpretující grafiku (odstavce, uvozovky); v textu nerozlišuje výrazy přeložené a vložené a 
vyhýbá se rušivým značkám; poznámky redukuje na minimum nebo vylučuje. 

• Studijní  překlad – Usiluje být neutrální co do možných výkladů, vyhýbá se eisegezi a 
rozhodování za vykladače. K dalším charakteristikám patří, že přetížené výrazy ponechává; 
vkládá-li nadpisy, bývají pouze orientační; má hojně poznámek a speciálních značek; graficky 
rozlišuje výrazy přeložené a vložené; naproti tomu interpretující grafiku se snaží držet na minimu 
(ČSP např. neužívá uvozovky). Rozlišujme „studijní překlad“ a různá vydání tzv. „Studijních Biblí“. 
Taková vydání bývají vybavena hojnějšími poznámkami než u běžných Biblí a mívají i tématické články, 
rejstříky a bohatší konkordancie, avšak celý jejich nadstandardní aparát navazuje na nějaký standardní 
překlad. „Studijní překlad“ naproti tomu počítá s takovým analytickým přístupem již v překladu samém. 
(Příkladem jiné studijní Bible by mohla být New English Translation (NET), viz www.bible.org.) 

Při práci s Biblí jsou narozdíl od běžné literatury potřeba aspoň tyto dva typy překladů. Na jedné 
straně jasné a srozumitelné, a na druhé straně – nikoli nejasné a nesrozumitelné – ale takové, které 
s cílem vkládat do textu co nejméně interpretace (sporné, ale pokusím se uvést příklad) se pokoušejí i na 
úkor hladké srozumitelnosti a potřeb kontextu vyjadřovat význam jednotlivých výrazů originálu a 
snaží se nabízet více možných významů buďto v poznámkovém aparátu, nebo i v textu tím, že je 
záměrně mnohoznačnější.  
 
(3.1)  Co se říká a co se neříká 
 
Chce-li být překladatel srozumitelný, musí se chtěj nechtěj rozhodnout pro nějakou představu toho, 
o čem se píše, a podle té představy formulovat svou verzi. Někdy ale ta představa, třeba potvrzovaná 
mnohými komentáři a výklady, nemusí být úplně správná. Leckdy takové rozhodování závisí na 
významu slůvek a drobných rozdílů ve formulacích. Je dobře, když má vykladač možnost sáhnout 
mezi jinými pomůckami také po překladu, který mu tyto drobnosti přiblíží. Občas se dokonce 
takovému překladu podaří, ač je to málokdy možné, přeložit obojetně nebo nerozhodně, co podle naší 
dnešní znalosti se nám jeví jako obojetné či nerozhodnutelné. I takové překlady mají svůj účel, třebaže 
jejich koncepce nesplňuje očekávání kladená na moderní překlad. 

Uvedu příklad. (Kde hledat příklady fundovaných, ale nonkonformistických výkladů než v příspěvcích do časopisů a sborníků. Za 
tento vděčím Brooku W. R. Pearsonovi: „Assumptions in the Criticism and Translation of Philemon“, in: Translating the Bible: Problems 
and Prospects, (red.) S. E. Porter, R. S. Hess, Sheffield Academic Press 1999, str. 253-280.) 

Naprostá většina vykladačů si okolnosti Pavlovy epištoly Filemonovi představuje tak, že jistému 
křesťanu Filemonovi uprchl otrok a snad ho i oloupil, ale dostal se pak až do společnosti apoštola 
Pavla, konvertoval ke křesťanství a nyní apoštol dopisem žádá svého mladšího spolubratra, aby mu 
svého uprchlého otroka ponechal nablízku a nežádal zpět. Tento výklad je tradiční, etablovaný a téměř 
nezpochybňovaný. Nicméně v tomto kratičkém dopise o rozsahu bezmála jen několika vět, na téma 
nepříliš zřetelné a prakticky bez kontextu závisí toto pochopení na interpretaci několika lexikálních a 
syntaktických jednotek. Pokud by se vyložily jinak, mohl by onen sluha jménem Onezimos být 
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Filemonem dobrovolně zapůjčen pro Pavlovy potřeby, a když se po své konverzi stal služebníkem 
církve, Pavel se přimlouvá, aby ho jeho bývalý pán přijal v nové roli. 
10: pa ra ka l w/ se  p e ri. tou/ e vm ou/ te,kn ou  

NBK: prosím tě ohledně svého syna  
ČSP: prosím tě za své dítě – NBK� (jediný z českých překladů, který má méně explicitní 
„ohledně“), ČSP� (většinové a interpretující, neboť je otázka, zda p e ri. je synonymní s ùp e .r). 

12: o]n  avne ,p em ya, soi  
NBK: toho ti posílám zpět  
ČSP: toho ti posílám nazpět – NBK�, ČSP� (někdo ve výrazu „odeslat“ / „navrátit“ vidí právní 
terminus technicus; zde by však takový překlad vycházel z interpretace; v češtině takový není). 

15: ta,c a ga.r dia . tou/to e vcwri,sq h  p ro.j  w[ra n  
NBK: snad proto ti byl načas vzdálen  
ČSP: snad [právě] proto byl pryč na chvíli – NBK�, ČSP� (nevhodné by bylo interpretativní 
„uprchl“; ovšem ani „odešel“ v Hejčlovi, ve Škrabalovi i v Colovi není zcela prosto interpretace). 

6: ... h̀ koin wn i,a  th/j  p i,ste w,j  sou ... 17, 18: Eiv ou=n  m e e;c e ij  koin wn o,n ( p rosla bou/ a uvto.n  ẁj  evm e,( e iv 
de , ti hvdi,kh se ,n  se  h' ovfe i,lei( tou/to e vm oi. evl l o,ga Å 
NBK: ... poznání všeho dobrého ... Máš-li mě za společníka, přijmi ho jako mne. Pokud ti způsobil 
nějakou škodu nebo něco dluží, přičti to mně. 
– „Poznání“ (v. 6) × „společník“ oslabuje apel a zastírá jeho důvod ⇒ NBK�; 
ČSP: ... společenství (pozn.: sdílení) tvé víry ... Máš-li mě tedy [za] společníka, přijmi ho jako mne. 
Jestliže ti nějak uškodil nebo je [ti něco] dlužen, +přičti to +na můj +účet.  
– „Společenství“ (v. 6) → „společník“ opakováním zesiluje apel a ozřejmuje důvod: má-li Filemon 
tak příkladný vztah k Pavlovi jako k ostatním, bude jednat s Onezimem jako s Pavlem ⇒ ČSP�; 
(podobně dobře souvislost v. 6 a 17 zachycuje Hejčl: „účastenství víry“ a „účastník“; ve v. 18 se 
české překlady shodují až na Slovo na cestu, jehož „ukradl“ za ovfe i,le i je silně interpretativní). 

19: evgw. Pa u/l oj  e;gra ya  th/| evm h/| ce iri,( evgw. a vp oti,sw  
NBK: Toto píšu já Pavel svou vlastní rukou: Já to zaplatím!  
– Budí představu, že uprchlý otrok něco zničil nebo ukradl (tak kromě ČSP všechny ostatní 
překlady; Petrů má dokonce „já ti to zaplatím“ [jeho předchůdce Škrabal uvádí „to“ v závorce]; 
podobně i Slovo na cestu: „že ti to zaplatím“) ⇒ NBK�, 
ČSP: Já Pavel jsem [to] napsal vlastní rukou: já [to] nahradím.  
– (jediný z českých překladů, který není tak explicitní; podle papyru P.Oxy. 2.275 znamená užité 
sloveso spíše kompenzaci ušlého zisku za chybějící pracovní sílu) ⇒ ČSP�. 
(Poznamenejme, že ani velmi doslovný Pavlíkův NZ neohlídal v. 6 ↔ v. 17, jen v poznámkách. Ty však 
nenavedou k jinému než standardnímu výkladu. Podmolik naproti tomu zachovává už v textu „podílnictví“ 
↔ „podílník“ a výběrem slov by alternativní výklad umožňoval, a to včetně „byl oddělený“ v jinak téměř 
nesrozumitelném v. 15. Mohl by tedy získat ve všech bodech � až na kuriozity jako v.12, „poslal nahoru“.) 

 
Dobrá exegeze spočívá především v objasnění, co přesně text říká a co neříká, aby při překladu 
nedocházelo k promítání výkladu, ať tradičního, nebo alternativního, zpět do textu (tzv. eisegezi). 
Některé překlady to usnadňují lépe než jiné (nebo spíše usnadňují, aby si takové rozbory mohli ověřit 
i čtenáři nespecialisté, což je velmi žádoucí), avšak žel takové překlady se nehodí tak dobře k běžnému 
čtení. Proto je lépe, když komunita užívající Bibli má k dispozici dva překlady různého druhu spíše 
než jeden univerzální.  

Jasné vymezení jednoho či druhého cíle také osvobozuje překladatele jednoho i druhého překladu 
k tomu, že překladatel lidového překladu se bez obav řídí běžným výkladem, aniž by se snažil vyhovět 
současně i alternativním hypotézám. Překladatel studijního překladu se naopak může věnovat péči 
o to, aby vkládal do textu jen nezbytné minimum interpretace a v poznámkách či v textu neopomíjel 
žádné důležité alternativy. Tato dvě metodická východiska stojí totiž ve vzájemném protikladu a 
univerzálním překladům nezbývá než mezi nimi hledat kompromis. Žel zlatá střední cesta nevede 
vždy středem a v houštinách překládaného textu se leckdy musí hodně klikatit. 

V praxi se ovšem může stát, že studijní překlad vloží do textu více vlastní interpretace, úsudku nebo 
předsudku než lidový překlad, který jinak má interpretaci téměř v popisu práce. Například v Ř 16,2 
doporučuje apoštol Pavel jistou ženu k ochotnému přijetí, jaké si zaslouží, protože Pavlovi samému 
i mnohým jiným byla... čím? V řecké předloze stojí slovo p rosta ,tij. Označuje patronku, mecenášku, 
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překlad 

exegeze 

vedoucí, šéfku, vládkyni či představenou, obvykle zámožnou ženu v postavení autority, která zaštiťuje 
a podporuje jiné. 

ČSP: „... abyste ji přijali  ..., jak se sluší ..., a pomohli jí ... Vždyť i ona byla pomocnicí mnoha 
[lidem], i mně samému.“ 
NBK: „ Přivítejte ji ... buďte jí nápomocni ..., neboť je to zastánkyně má i mnoha dalších.“ 

Novější české překlady včetně ČEPu zde mají cosi jako „pomocnici“. Důvod je zřejmý: žena přece 
nebude nadřazena mužům, natož samému apoštolu Pavlovi! Překvapivě je to NBK, která zde má 
přesnější slovní význam a méně interpretuje. Ještě tři starší české překlady se odvážily tímto směrem – 
z katolických Sýkora/Hejčl (1946) a Škrabal (1948): „také ona přispěla mnohým“ (výkladové 
poznámky pod čarou tomu ale neodpovídají) a prof. Žilka (1933/1970): „i ona byla ochránkyní 
mnohých.“ Mezi Hejčlem a Colem (1947) i mezi Škrabalem a Petrů (1976) došlo k posunu ve 
prospěch „pomáhání“. Tak hovoří i Slovo na cestu. (Nutno přiznat, že oba krajně doslovné překlady, 
Pavlíkův i Podmolikův, reprodukují význam tohoto slova buďto přesně – Pavlík připojuje k „zastánkyni“ / 
„ochránkyni“ vysvětlující poznámku, že šlo o „patronku“ – nebo aspoň zcela oproštěni od ‚mužského šovinismu‘ 
– Podmolik: „ona se stala představenou mnohým, i mně samému.“ Ze zahraničních překladů vím o jediném, 
který zde směle a bez předsudků překládá „leader“: anglický Young's Literal Translation, 1862/1898.) 
 
(3.2)  Od překladu k výkladu a zpět 
 
Ukazuje se, že má smysl překládat obojím způsobem, pokud nositelé překladového projektu vědí, proč 
tak činí, tj pokud např. se metoda formální ekvivalence nezvolí z důvodu lingvistického naivismu.  
Exegeta potřebuje co nejprůhlednější překlad. Exegezi neboli výklad totiž z Bible provádějí často lidé 
neovládající (tak dobře) řečtinu a hebrejštinu. Nelze jim v tom však bránit, protože z hlediska cílových 
komunit je taková činnost žádoucí. 

Rozlišujme exegezi a interpretaci, což jsou dva různé typy vykládání textu: 
Exegeze se zabývá hledáním autorova zamýšleného významu, smyslu a záměru tak, jak se obráží v daném 

textu (samozřejmě v kontextu a souvislostech), a to nakolik je vykladači tento obsah dostupný. 
Interpretace se zabývá tím, jak vykladač chápe smysl, záměr a významnost textu ve své vlastní situaci. 

Obojí druh výkladu je potřeba, každý má své místo. Vykladač může dokonce začít exegezí a postoupit pak 
k interpretaci. Nebývá to tak ale vždy. Už při exegezi se většinou objeví mnoho zajímavého a výmluvného, 
kdežto interpretace může být zřejmá a posluchači si ji snadno doplní sami anebo ji stačí jen naznačit. Jindy 
naopak exegetická část nevyžaduje zvláštní úsilí, zato aktualizace je hodna zvýšené pozornosti.  
Nadále se tu nebudeme zabývat interpretací ve výše uvedeném významu, nýbrž exegezí.) 

Exegeze s překladovým procesem velmi těsně souvisí: 
 

Pro exegezi 
je nejlepší  
předběžný  
překlad 

 
 
 
 
 
Exegeze stejně jako 
překlad řeší otázky 
� textově-kritické, 
� gramatické, 
� kontextové, 
� historické 
a další. Podobně jako 
překlad postupuje 
cyklicky a prochází 
obdobnými fázemi. 
Oba procesy se 
ideálně doplňují.  

ČSP chce být překladem 
této 1. fáze, tj vybízet 
k další exegezi  
a neznesnadňovat ji. 
Neznamená to, že žádnou 
exegezi neprovádí a že 
neprochází celým cyklem, 
ale záměrem je udržet 
formu překladu 
připomínající tuto 1. fázi. 

1. fáze: 
předběžný překlad 
(obvykle velmi doslovný) 

problémy 

2. fáze: exegeze 
(řeší problémy) 

3. fáze: 
informovaný překlad 

Pro dobrý 
překlad je 

předpokladem
exegeze
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Bible potřebuje výklad v každém případě a některé biblické texty to výslovně připouštějí (např. 
2P 3,16; J 6,1-17; Sk 8,30-31). Předpokládají nikoli pouhé čtení, nýbrž pečlivé studium a mnohdy i 
pomoc zkušenějšího. Překladatel Bible by neměl podléhat iluzi, že jeho překlad, byť sebe průhlednější, 
stačí veškerým nárokům jeho cílové skupiny. Očekávat, že k „dobrému“ překladu může přistoupit 
kdokoli a ihned rozumět kterémukoli místu Bible, se nejeví jako realistický cíl, aspoň do té míry, 
nakolik mají překladatelé zachovávat obsah a měnit či upravovat pouze formu. 
 
(3.3)  Cum grano salis 
 
Stejně jako ostatní uživatelé Bible, také překladatel se někdy ocitá v situaci, že neví nebo nerozumí. 
(Typicky jde o místa, která se jeví jako zaměřená do vzdálenější budoucnosti.) Poctivějším řešením v takové 
situaci je raději zachovat nejednoznačnost textu, než pod tlakem teoretického požadavku nebo z jiných 
ohledů vytvořit za každou cenu řešení srozumitelné a lehce stravitelné. 

Jindy může být nejasnost součástí původní koncepce, protože k objasnění došlo až později. 
Překladatel by neměl do takového textu promítat, co ví odjinud. 

U některých dalších obsahových prvků prakticky nelze docílit lehce srozumitelné formulace prostě 
proto, že jde o koncept natolik vzdálený nebo do té míry speciální, že k uspokojivému pochopení je 
podrobnější výklad nezbytný. Ten však není možné vtělit do textu jako součást překladu. (U krátkých 
vysvětlivek to možné je a moderní překlady tak běžně činí.) 

Tyto zásady platí pro každý typ překladu. Překladatelé postupující metodou funkční ekvivalence 
mohou být ale ve větším pokušení jich nedbat, neboť se snaží vtělit do textu více vlastního výkladu, 
kdežto překlady typu ČSP se snaží poskytnout více prostoru k interpretaci i k exegezi svému čtenáři. 

Tam, kde překlady (nejen ČSP) dávají prostor formální ekvivalenci, odchylují se od zavedených 
norem moderního překladu. (Česká Jeruzalémská bible se od nich odchyluje zase v tom, že nepřekládá 
z originálu.) Překladové normy jsou nicméně dobově podmíněné jako všechny kulturní jevy a 
podléhají vlastnímu vývoji. ČSP například lépe vyhovuje formální ekvivalenci ve smyslu dřívější 
Nidovy definice (hovořící o formálních korespondencích): „Jde o korespondence, kdy poezie 
odpovídá poezii, věta větě a pojem pojmu. Z hlediska formální orientace jde o to, aby sdělení 
v cílovém jazyce co nejpřesněji odpovídalo různým prvkům jazyka zdrojového.“  

[E. A. Nida: Toward a Science of Translating with Special Reference to Principles and Procedures involved in Bible Translating. 
Leiden, E. J. Brill 1964, str. 159.] 

 
iD(4)  Pasti a propasti formální ekvivalence 
 
Před zahájením práce touto metodou je užitečné být si vědom aspoň těchto dvou rozdílů: 

• Rozlišovat rysy jazyka a rysy textu: 
Překládat rysy jazyka originálu pouze tehdy, pokud slouží textu.  
Např. překládat hebrejské zvláštnosti jen tehdy, nesou-li nějaký význam v biblickém textu. 

• Rozlišovat ekvivalenci mezi výrazy / mezi větami / mezi nadvětnými celky (tedy celky zhruba 
ve velikosti odstavce, ale ten se definuje spíš formálně než obsahově). 

Konzistence ekvivalentů slov je nemožná (resp. zavádějící), protože slova mají v různých kontextech 
různé významy. V technickém či vůbec odborném textu, zejména není-li dlouhý, se kontext tolik 
nemění, ale v tak rozmanitém literárním celku, jakým je Bible, je vliv kontextu velmi patrný. 

Má-li mít konzistence nějaký smysl, musí se týkat ekvivalentů jednotlivých významů slov. 
Předpokládá to udržovat u každého lexému rozumně omezený soubor ekvivalentů, z nichž každý 
vyjadřuje část sémantického pole originálního výrazu v nějakém kontextu. 
 
Pokusím se ilustrovat podrobněji, proč „slovníkové významy“ slov nelze přebírat do překládaného 
textu bez ohledu na kontext. Snad nebude na překážku dorozumění, když budu vycházet z vlastní 
představy o fungování jazyka, a nikoli z nějaké známé teorie. 
 
V jazyce jako systému (langue) rozlišujeme několik vrstev. Každý z těchto subsystémů má vlastní 
základní jednotku. Každá z těchto jednotek nese vlastní druh obsahu, přičemž „bohatost“ onoho 
obsahu narůstá s každým dalším „patrem“ jazykového systému. 
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subsystém jednotka obsah výklad 
fonologie foném distinkce relevantní rozdíl 

syntax  
(ve velmi širokém smyslu; 
také bychom mohli říci: 
gramatika) 

„slovo“ 
(Neurčitý, ale intuitivní výraz, jehož 
přesnější význam je dán jazykovým 
typem. Raději bych volil označení 
„základní syntaktická jednotka.) 

distinkce 
+význam 

obsah „slova“  
mimo kontext  
(tzv. lexikální význam) 

sémantika „v ěta“ 
(podobně neurčité, ale intuitivní) 

distinkce 
význam 

+smysl 

obsah konkretizované 
„věty“ v soutextu, ale  
bez situačního kontextu  
(tzv. logický „význam“) 

pragmatika  
(zde vlastně: komunikace) 

text distinkce 
význam 
smysl 

+záměr  

obsah textu  
komunikačně zacílený 
v situačním kontextu  
(pragmatický „význam“) 

„V ěta“ sama o sobě (sentence) má tedy smysl, ale ještě nemá záměr. Její stavební část běžně označovaná jako 
„slovo“ (zde v širším smyslu, takže bychom do něho mohli zahrnout i morfém) má vlastní význam, ale samo 
o sobě nemá smysl ani záměr. Foném má pouze distinkci. 

Nutno mít na mysli, že útvar na vyšší rovině může sestávat z jediné nižší jednotky. Např. „Hoří!“ je sice slovo, 
ale zároveň věta, případně i text. Nese tedy charakterizační vlastnosti textu podle nejvyšší roviny, kde funguje. 
 
K osvětlení rozdílu mezi významem a smyslem pomůže sémiotický trojúhelník: 
 
         intenze    designace   (tj vymezení konkrétního jevu) 
 
„slovo“          „věta“ 
 
         extenze    denotace   (tj konkrétní jev, i mimo extenzi) 
 
Takže designaci i denotaci získáme na vyšší rovině aplikací (konkretizací) intenze a extenze. 
Nyní na toto schéma aplikujme pojem pojem (což je kategorizovaná a sdělitelná zkušenost): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Nyní si znázorněme celý proces tvorby textu: 
 
 
 
 
 

          

valence
     
(s jakými predikáty, 
 argumenty, 
  typické  
    role pojem 

• zatřídění (klasifikace) 
• vlastnosti (nutné, pravděpodobné) 
• příklady (stereotypy, prototyp) 

asociace 

gramatické 
informace 
(syntax, morfologie, 
fonologie,             
             grafika) 

extenze 

intenze 

g v kognitivní pravidla 
a operátory asignace persignace 

kosignace kosignace 

Pojmy jsou navzájem pospojované v sítích. 
Tím se umožňuje jednak koherence, jednak 
ukládání složitějších zobecnělých struktur 
dějů do schémat (viz níže) a vyšších souborů. 

významy 
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Překladateli přímo přístupný je samozřejmě pouze text. Prostřednictvím textu proniká hlouběji 
systémem jazyka až do úrovně pojmů, kde se propojují struktury sémantické (konceptuální) a 
epizodické paměti, protože pojmy jsou empirické a vznikají interakcí s prostředím. Představují 
zobecněné a kategorizované prožitky, z nichž vznikají stereotypy (vážené soubory nutných a 
obvyklých vlastností) a prototyp (typický představitel). K nim přistupují asociace. Pojmy jsou 
intersubjektivní (narozdíl od prožitků, které zůstávají subjektivní), to jest jazykově sdělitelné, a tedy 
tříbené, neboť se pojí s logickým (valenčním) a jazykovým aparátem. Jelikož tříbení pojmů probíhá 
v konkrétním jazyce a v rámci určité místem a časem vázané kultury, při překládání „slovo od slova“ 

propozice 
fundament argumenty suplementy 

další 
propozice f. a. s. 

 
gramatická pravidla 
a postoje k propozici makrorole 

sentence   {významy ⇒ smysl} 

role 

další sentence 

situace 

 
pragmatická 
gramatika 
diskurzu 

kontext 

soutext 

organizace (téma-réma, presupozice) 
vyřešení koheze (reference, substituce 
[nomin., verb., klauz.], elipsa, anexe [junction], 
lexik. koheze [reiterace, kolokace, komparace]) 

scénáře 

opcionální 
obligatorní 

scény 

text        {významy ⇒ smysl ⇒ záměr} 

k sentencím 
k propozicím 

k pojmům 

kaskádovitý, cyklický postup stanoví 
cíle (motivace), plány (řečové akty), 
propojí schémata a nižší celky, 
sestaví propozice, utvoří klauze a 
sentence vybrané adekvátně cílům 
(stylistika) a s uplatněnou kohezí  

sentence je 
gramaticky 
konkretizovaná, 
ale bezkontextová 
formulace 

souvislosti 

přiměřenost 

schémata 

Scény, patrně propozicím 
podobné struktury tvořící 
scénáře dějů ve schématech 
popisujících poznání, slouží jako 
vzory pomáhající organizovat 
text po obsahové stránce. 
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(přičemž obecně nelze předpokládat, že oba jazyky pod „slovem“ rozumějí jednotku typově stejného rozsahu) je 
málo pravděpodobné, že se podaří nalézt přiměřeně shodné protějšky, které by v cizím jazyce a 
v rámci jiné kultury u pojmů jinak tříbených odpovídaly v celé šíři těm původním. Pravděpodobnost se 
zvyšuje v propozicích, kde se místo intencí uplatňují mnohem užší designace a dochází zde k redukci 
v rámci dostupného textu. Intence do designací zužují dva procesy: 

 

Analytická designace vzniká prostou asignací. 
 

Syntetická neboli sloučená designace vzniká persignací (např. slučování predikátů; modifikátory). 
Tak se syntaktický strom může skládat postupně a mozek díky persignacím vlastně na žádné úrovni 
nemusí pracovat se stromem úplně rozvitým, ale mnohem úsporněji. Nemusí tak uchovávat v pracovní 
paměti mnoho prvků najednou, neboť pracovní paměť má jen omezenou kapacitu. Výsledky 
persignace se mohou projevovat jako různé rytmické jednotky, automatizovaná spojení a pojmy, které 
rodilý mluvčí chápe jako celek, i když je text vyjadřuje analyticky, pokud to systém jazyka (nikoli 
povaha konceptu) vyžaduje. Jindy mohou být důvody pro vícečlenné povrchové vyjádření stylistické, 
tedy opět ležící ve „vyšších patrech“, nikoli v pojmech. (Tento rozdíl mezi konstrukcí a konstruktem 
obvykle syntaktické teorie nečiní. Podle mého názoru však v jazyce reálně existuje a uvědomují si ho zejména 
překladatelé a tlumočníci.)  

Persignaci si představuji tak, že prototyp přibere atributy jiného alotypu a vnikne nový prototyp, 
„pojem ad hoc“, pracovní designát. Přenos může fungovat i naopak: atributy z jednoho prototypu 
přejdou do jiného alotypu a vytvoří novou designaci. Díky této operaci nemusíme mít pro každý 
designát zvláštní pojem. (Že nemáme pojem pro každý možný denotát, považuji za samozřejmé. Další možná 
operace – přenos či spíše sdílení atributů mezi několika stereotypy – se uplatní na jiné úrovni, spíše konceptuální 
než jazykové, neboť jde vlastně o „dědičnost“ čili klasifikaci. Pojmy přece mohou participovat ve více navzájem 
nezávislých hierarchiích. Tak by také mohla fungovat operace podobnosti, která je rovněž kognitivně důležitá.) 

 

Některé designace se dále proměňují soutextem (upřesnění, modifikace, doplnění), a to kosignací 
ze sousedních propozic. (I zde lze uvažovat o přenosu atributů, ovšem na jiné úrovni.) V jejich 
„kontextu“ dostávají „slova“ přesnější význam a „věta“ vlastní smysl. Uveďme příklad –  
Mt 5,43-44: 

VH kou,sa te  o[ti e vrre,q h (  VA ga p h,se ij  to.n  plh si,on  sou ka i. m ish,se ij  to.n  evc q ro,n  souÅ 
e vgw. de. le,gw ùm i/n (  a vga p a/te  tou.j  evc q rou.j  ùm w/n 

ČSP:  Slyšeli jste, že bylo řečeno:  ,Budeš milovat svého bližního‘ a nenávidět svého nepřítele.  
Já však vám pravím:  Milujte své nepřátele, ... 

NBK:  Slýchali jste, že bylo řečeno:  ‚Miluj svého bližního a svého nepřítele měj v nenávisti.‘  
Já vám však říkám:  Milujte své nepřátele! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

generický sg.    „každého“ 

VH kou,s a tea tea tea te VA ga p h,s e ije ije ije ij s ous ous ous ou 

m ish,se ij to.n  evc q ro,n sou ùm i/n a vga p a/te tou.j  e vc q rou.j ùm w/n 

pl. 
... 
... 

sg. 
... 
... 

sg. 
... 
... 

táž denotace 

pl. pl. kosignace 

Lv 19,18
T'îb.h;a'(w>

ß̂[]rEl.
^Am+K'

LXX
ka i. a vga p h,se ij  
to.n  p lh si,on  sou 
ẁj  se a uto,n 

generický sg.
„každý z vás“

žádný 
jedinec 

není určen 

intertextová kosignace 

potvrzení
pl.

intertextová kosignace 

pl. potvrzen 

reference, 
ač v sg., je 
neutralizo- 
  vána a 
   vztahuje 
     se 
     k více 
     sub-
     jektům  
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Co z toho plyne? Kontext představuje jakýsi filtr, bez něhož význam nemůže být dostatečně 
specifikován. Proto je důležité k pojmům přistupovat přes strukturu a tu převést do jiného jazyka a 
kultury. Struktura v cílovém jazyce pak slouží nejen k zrcadlení struktury v jazyce zdrojovém, ale – a 
to spíše – k definování designací a dosažení denotací na v zásadě nekompatibilním podkladu pojmů 
cílového jazyka. To je možné právě díky jazykovému aparátu, který zpracovává a proměňuje pojmy na 
cosi smysluplného. Bez tohoto aparátu by platilo, co občas tvrdí filosofové: že překlad není možný. 

Přitom je ale také důležité, aby se během tohoto procesu neztratily vazby na té „nejnižší“ úrovni, 
kde se pojmy pojí s představami, asociacemi a prožitky, jinak bychom si vnímaný jazyk nemohli 
interně konkretizovat (např. vizualizovat). Schopnost představit si, co se za slovy skrývá, je pro 
překladatele zásadně důležitá, protože předání právě tohoto prožitku (rozumění) je cílem jeho práce. 
Jestliže skrze překladatele plynou slova bez tohoto epizodického zakotvení (překládá, ale nerozumí), 
je velmi pravděpodobné, že příjemci takového překladu budou sice rozumět jazykovému materiálu, ale 
ten nenajde v jejich myslích nic empirického, na co by navázal. (Jednoduše řečeno: text jim nebude 
dávat smysl.) Vizualizace je důležitá zejména u složitých dějů nebo myšlenkových postupů. Je také 
důvodem, proč se bez jistého podílu interpretace neobejdeme. Překlad bez interpretace je iluze. 

Dalším důvodem k obezřelosti při práci metodou formálního ekvivalentu je to, že pojem jako by 
měl určitou kapacitu být během diskurzu rozvíjen. Zdá se, že jedna jeho část, jakési „jádro“, zůstává 
fixní, kdežto jiná část, „pracovní“, jako by se mohla zpřesňovat a upravovat postupným rozvíjením 
tématu a rématu v textu. Rigidně uplatňovaná formální ekvivalence by tuto dynamiku pojmů mohla 
v necitlivém překladu z velké části maskovat. 
 
iD(5)  Opojný opar funkční ekvivalence 
 
(5.1)  Předpoklady a priority 
 
Nidova teorie funkční ekvivalence vychází ze čtyř předpokladů: 
(i) Překlad nemůže být dobrý, pokud příjemci jeho vlastním jazykem nesděluje dobře význam 

tak, jak mu rozuměl autor originálu. 
(ii) Překladatel dokáže pochopit a sdělit původní význam tak, jak ho chápal autor originálu.**  
(iii) Vše, co lze vyjádřit jedním jazykem, lze vyjádřit i druhým, pokud podstatnou součástí sdělení 

není také jeho forma.* 
(iv) Má-li být zachován obsah sdělení, forma ve zdrojovém jazyce se musí změnit.* 
[* Voln ě podle E. A. Nida, C. R. Taber: The Theory and Practice of Translation. Leiden, E. J. Brill 1969; a  
**J. De Waard, E. A. Nida: From One Language to Another. Functional Equivalence in Bible Translating. Nashville, Thomas Nelson 1986.] 

 
Překladatel postupující metodou funkční ekvivalence se řídí následujícími prioritami:  

1. Kontextová konzistence má přednost před verbální konzistencí („konkordantností“). 
2. Funkční ekvivalence má přednost před formální korespondencí. 
3. Mluvená podoba jazyka má přednost před psanou. 
4. Tvary užívané příjemci a pro ně přijatelné mají přednost před tvary tradičně prestižními. 

[Podle D. A. Carson: „The Limits of Functional Equivalence in Bible Translation – and Other Limits, Too,“ in: The Challenge of Bible 
Translation – Essays in Honor of Ronald F. Youngblood, (red.) G. G. Scorgie / M. L. Strauss / S. M. Voth, Grand Rapids, MI, Zondervan 
2003, str. 65–113.] 
 
(5.2)  Hodnocení 
 
Teorie a na ní založená metoda tzv. funkční ekvivalence (dříve nazývaná „dynamická ekvivalence“) se 
ve zkratce vysvětluje jako „ekvivalence účinku“ (míní se „lingvistického účinku“) na příjemce. Je 
velkou zásluhou této teorie, že mezi překladateli Bible se všeobecně zvýšila citlivost vůči příjemcům, 
jejich jazykovým možnostem a potřebám. Patrně díky ní se dnes také klade důraz na širší kontext a 
prakticky se uplatňuje textová lingvistika, což v důsledku přináší hlubší, úplnější a snad i exaktnější 
pochopení toho, co všechno v překládání nutno zahrnovat do často užívaného i zneužívaného pojmu 
„věrnost“. Překladatelé si vesměs uvědomují dnes velmi dobře, že podstatou jejich úkolu je 
odstraňovat jazykovou bariéru, a tedy nalézat rovnováhu mezi přesností a srozumitelností. 
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Tato metoda samozřejmě není prosta jistých nebezpečí ani není imunní vůči nesprávné aplikaci. 
K nejflagrantnějším zneužitím dochází, když „ekvivalence účinku“ překročí hranice jazykového 
účinku a pod rouškou velmi široce pojaté „ekvivalence“ se prování kulturní adaptace. 

Vzhledem k tomu, že Nidův „účinek na čtenáře“ je kategorie nejasně definovaná, snad bychom 
měli hovořit o účincích různého rozsahu, podobně jako hovoříme o významu slovním, větném 
a nadvětném. Tím bychom zůstávali na rovině textu a mohli bychom efektivněji čelit přenášení této 
teorie tam, kde to není lingvisticky oprávněné. 

Zpopularizovaná „ekvivalence účinku“ představuje asi hlavní slabinu teoretickou i praktickou. 
Překladatel totiž nemůže často komunikovat s autorem jinak než prostřednictvím textu. Typicky se to 
týká právě překladů ze starověkých jazyků, a proto komunitě překladatelů Bible a teoretiků překladu 
nemohl tento nedostatek uniknout. Funkční ekvivalence – tedy dosažení stejné reakce u příjemce ve 
druhém jazyce, jaké dosáhl příjemce v prvním jazyce – vypadá sice teoreticky přijatelně, ale 
v praktických ohledech je obtížně realizovatelná. 
Námitky vůči této Nidově teorii byly formulovány vícekrát a lze je vyjádřit v několika bodech: 
(1)  Nemá-li překladatel hledat význam v textu samém, ale až v reakci příjemce, jak a kde má tu reakci 

hledat? Zčásti sice může být anticipována již v textu, ale u starověké literatury, jakou je Bible, 
můžeme o přístupu příjemců většinou pouze spekulovat. Jediné spolehlivé, oč se můžeme 
relativně opřít, je dostupný text, kdežto co víme o příjemcích, může být nejvýše pomocné. 

(2)  Jak má překladatel zjišťovat, zda jeden příjemce reaguje na překlad stejně jako jiný? Navíc různí 
příjemci mohou reagovat různě; reakci kterého považovat za vzorovou? Nida ve svých knihách, 
zdá se, žádnou srovnávací metodiku pro reakce příjemců nenabízí. 

(3)  Překladatelé se většinou či téměř vždy snáze promítnou do pozice pisatele spíše než čtenáře. Snáze 
se ztotožní s tím, co chce říci autor, než s tím, co a jak očekává a přijímá adresát. Navíc překládání 
z pozice čtenáře by znamenalo promítat se střídavě do role tehdejšího a nynějšího příjemce. Nida 
ale nenabízí pomoc, jak tento neintuitivní postoj nacvičit. 

Zdá se, že Nida soustředil své úsilí především na zavedení kritérií pro hodnocení překladů, a aby 
dokázal, že formální ekvivalence je nepřijatelná metoda. 
(Námitky by bylo možno vznášet i vůči konkrétním řešením, ke kterým vede uplatnění Nidovy teorie 
v jednotlivých překladech. Tím bychom se však dostali mimo rozsah této studie.) 

Tato teorie však bývá někdy kritizována z konzervativních pozic nespravedlivě. Kritikové funkční 
ekvivalence vidí dobře nebezpečí nebo meze tohoto přístupu (mohli by opisovat od teoretiků funkční 
ekvivalence, protože ti je vidí taky). Tato nebezpečí podávají jako zásadní překážky, dokazující 
celkovou nesprávnost nebo nepřijatelnost této teorie – ale na druhé straně nevidí nebo podceňují 
problémy formální ekvivalence (kvůli jejichž řešení právě funkční ekvivalence vznikla). 

Je nutno uznat, že tato lingvistická teorie překladu (LTT) obsahuje řadu užitečných prvků, jimiž 
byl obor biblického překládání obohacen, ano natrvalo změněn. Rozhodně by se však neměla stát 
dogmatem, které by bránilo každému pokusu uplatnit v souladu se specifickými podmínkami jiný 
model překladu. Obor biblického překladu je příliš rozsáhlý na taková omezení. 

Zejména však LTT představuje umírněný střed, který sice má svá nebezpečí (např. předbíhání 
autora, nepřiměřený nadhled, nadměrné vyhlazování obtíží, zabíhání do kulturní adaptace, pašování 
vlastní interpretační agendy, např. teologické, což je řádově více než zčásti nevyhnutelná interpretace při překládání), 
přesto však jde o terén z hlediska překladatele poměrně bezpečný, a to zejména snahou udržovat 
všechny, nezřídka protikladné parametry překladu v rovnováze, neupřednostnit zcela ani jednu složku 
obsahu na úkor jiných. Obě krajní možnosti, ač mají své místo a účel, představují nejistější půdu, na 
které vznikne špatný překlad snáze, neboť záměrným zanedbáváním některé složky obsahu se 
překladatel neustále vystavuje nebezpečí, že jeho překladová řešení přestanou být adekvátní. Např. 
formálně ekvivalentní překlad je špatný tehdy, pokud zachováním původního slovosledu nebo skladby 
se zatemňuje smysl, výrazy dostávají význam jiný nebo celkový záměr textu zůstává pro příjemce 
nesrozumitelný. Kulturní adaptace lehce ztratí ze zřetele historické zakotvení biblické zvěsti, které je 
teologicky klíčové, a tak kvůli plnější komunikaci jednotlivostí může popřít společného jmenovatele 
celku. K takovýmto chybám dochází velice snadno. Rozumně uplatněná metoda funkční ekvivalence 
významně snižuje pravděpodobnost špatného překladu a nedorozumění z něho pocházejících. 
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 (II)  Cesta k současnosti 
ii(A-B)  

 

ii(A)  Ranější historie 
iiA(1-2) 

 
Historie biblického překladatelství v Čechách je ambivalentní. Na jedné straně se pyšníme letopočty 
a některými prvenstvími, na druhé straně jsme si zvykli užívat více méně jediný překlad. 
 
(1)  Slavné české počátky 
 
Pyšníme se tím, že z velké části na našem území vznikl první slovanský překlad Bible již koncem 
9. stol. Původní verze tohoto překladu se nedochovala, ale díky sběratelskému úsilí novgorodského 
arcibiskupa Gennadije byly z ruských a balkánských klášterů shromážděny dochované texty (1499), 
a co chybělo, přeložilo se znovu. Tak byl zrestaurován text novodobé církevněslovanské Bible. Také 
pozdější překlady vzniklé na našem území ovlivňovaly jiné slovanské národy. Vzpomeňme vliv Bible 
kralické a první běloruskou bibli (1517-1519). 
 
(1.1)   
 
Překlady do českého jazyka se objevily velmi brzy. Ke glosám z 11. a 12. století (jsou ovlivněné 
cyrilometodějským překladem a jazykově leží na pomezí staré slovanštiny a již samostatné češtiny) můžeme 
přičíst úryvky meziřádkového překladu Žalmů ze 13. stol. (které nejsou přímým překladem latinského 
textu, ale pocházejí zřejmě odjinud) a další překlady Žalmů a evangelií ze stol. 14. (např. Rajhradský 
evangeliář ze 2. pol. 14. stol.). Wicklef poznamenává, že dcera Karla IV, česká princezna Anna, když 
v r. 1381 přijela do Anglie vdát se za anglického krále Richarda III, měla prý s sebou český překlad 
NZ. To možná podnítilo úsilí Angličanů o překlad Písma v jejich mateřštině. Překládání Bible se 
v Čechách rozvinulo za Václava IV a nejstarší doloženou kompletní českou biblí je leskovecko-
drážďanská (*~1360/80, †1914), nejstarší dnes dochovanou úplnou biblí je litoměřicko-třeboňská 
(1411-1414) a v krátkém sledu přichází pak řada dalších. Nejstarší česká bible tištěná vyšla rovněž 
velmi brzy, NZ již v r. 1475 a celá Bible v r. 1488, tzv. Pražská bible. Čeština se tak po němčině a 
francouzštině stává třetím z moderních evropských jazyků, do něhož byla přeložena celá Bible, a je 
pouze jedním z pěti národních jazyků a jediným slovanským, který se může pochlubit biblickými 
prvotisky, a to hned třemi (1 NZ a 2 B). 
 
(1.2)   
 
Výčet úspěchů by nebyl úplný, kdybychom nezmínili slavnou Bibli kralickou. Velmi ve své době 
významným překladatelským počinem se stala nejméně ze tří důvodů:  
(a)  Šlo o první celou Bibli přeloženou z originálních jazyků, nikoli z latiny. (To ale platí více pro SZ. 

Blahoslav vycházel ponejvíce z Bézova textu latinského, avšak kraličtí později jeho práci revidovali podle 
nejnovějších výsledků literární a textové kritiky humanistů. Před Kralickou byl pouze překlad Matoušova 
evangelia od měšťana Jana Vartovského (†1559) pořízen z Erasmova řeckého a latinského textu, nikoli 
z Vulgáty. Vartovského překlad SZ z hebrejštiny byl téměř dokončen, ale nedochoval se. Za Blahoslavova 
života uvažovala Jednota bratrská, že by tento překlad vzala za základ své verze SZ.)  
Nicméně kraličtí neignorovali předchozí překlady, naopak svou práci vědomě, ale kriticky 
postavili na tomto už přeloženém základě (zejména SZ). Plně si uvědomovali, že vstupují do živé, 
tehdy už několikasetleté jazykové tradice. To se týká jak textu, tak podoby vlastních jmen. 

(b)  Šlo o překlad nikoli doslovně kopírující předlohu, nýbrž usilující v první řadě vystihnout smysl. 
(To vůbec nebyla v tehdejší době samozřejmá metoda, naopak se dá říci, že kraličtí se odvážně vydali proti 
tehdy převládajícím očekáváním.) Jejich snaha vyjadřovat se čistou a srozumitelnou češtinou došla 
pozoruhodného potvrzení v mimořádné čtyřsetleté trvanlivosti jejich díla a v tom, že pomohla 
uchovat českému národu jeho řeč. 
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(c)  Šlo o překlad využívající nejnovější soudobé podklady textově-kritické i filologické 
a zprostředkující tyto poznatky v poznámkovém aparátu. Jednota bratrská k tomuto dílu (SZ) 
shromáždila své odborníky, žáky řady předních evropských univerzit (Wittenberg, Ženeva, Královec, 
Heidelberg), a ti měli k dispozici knihovnu, která obsahovala přes tisíc svazků v řadě jazyků; kromě řecké a 
latinské patristiky, rabínských výkladů, biblické archeologie a filologie i taková v té době stěžejní díla jako 
osmisvazkovou Antverpskou polyglotu (1569-72), Bézův latinský NZ a latinský překlad SZ z hebrejštiny a 
s kritickými poznámkami od nejlepšího hebraisty té doby, heidelberského profesora Immanuela Tremellia 
(1575-1579), čili bez nadsázky díla nejnovější, přímo soudobá. Revizi Blahoslavova NZ prováděli kraličtí 
podle aktuálních vydání Bézova NZ (1588-89), které ještě Blahoslav mít nemohl. Brali tedy v úvahu i 
nejnovější výsledky literární a textově-kritické práce zahraničních humanistických učenců. Mnozí dnešní 
překladatelé Bible pracují z mnohem starších podkladů. Nemluvě o překladatelích pozdního středověku. 

Kralická bible vyšla v letech 1564 (NZ1), 1568 (NZ2); 1579 (5M) – 1593 (NZ3); 1596 (1d1) a 1613 (1d2).  
 
(2)  Pokračování počátků 
 
Další situace už tak slavná nebyla. V následujících staletích se buďto přetiskovala (jen občas, spíše 
v zahraničí) či mírně upravovala Kralická bible, nebo se pro katolické věřící pokračovalo ve vydávání 
některých biblických knih přeložených z latiny a opatřených výklady.  

Katolický překlad celé Bible vznikl v jezuitské dílně (tzv. Svatováclavská bible, NZ 1677, SZ 
1712 a 1715), ale v podstatě šlo na základě tridentské Vulgáty opět o úpravu a kompilaci ze starších 
českých biblí založených na latinské předloze. Vycházeli z Bible benátské (což je vlastně 4. redakce 
staročeské Bible) a z některých rukopisů (zejména z Bible Talmberské). Zcela nově bylo přeloženo jen 
málo, více šlo o modernizaci češtiny a zpřesňování podle latiny. Dokonce i z kralického překladu, 
v katolické církvi proskribovaného, jezuité přejímali četné výrazy a pasáže. Z Kralické bible prý 
pochází asi tolik, kolik je nově přeloženého. Podíl Melantrichovy bible (překladu, který protireformace 
nabízela místo kralické, 1549) a staročeských rukopisů 3. a snad i jednoho 2. redakce je pouze 
menšinový. Ve 3. vydání 1778-80 se vliv Kralické ještě posílil.  

Také tito překladatelé či úpravci se snažili respektovat kontinuitu českého biblického vyjadřování, 
ač v tomto případě je jejich jazyk silně latinizovaný a oproti kralické koncepci překládat podle smyslu 
se tvůrci záměrně vracejí k doslovnosti. Vzhledem k tomu, že se tyto dvě verze, Kralická bible a Bible 
svatováclavská, v nadcházejících staletích dále jen reprodukovaly, můžeme ovšem říci, že česká 
biblická tradice je velmi stará a vědomě udržovaná. 

V protestantských kruzích se Kralická bible mezitím stala překladem téměř posvátným a udržela 
se v běžném užívání bezmála až do naší doby. V sedmdesátých letech minulého století byla stále 
standardním překladem a ještě v letech osmdesátých bývala zcela běžná. Někteří věřící, i mladí, ji 
užívají dodnes.  

Revize či pokusy o revizi tohoto dnes už značně archaického textu proběhly dvě. První byl počin 
Jana Karafiáta (autora známých Broučků) r. 1915. Šlo o revizi velmi mírnou, mírnější než by po tak 
dlouhé době asi měla být – alespoň nakolik lze soudit podle vydaného textu. Je možné, že podstatnější 
zásahy soustředil Karafiát v poznámkách, které však s textem vydány nebyly, a nevím o tom, zda jsou 
dostupné či vůbec dochované. 

O druhou revizi se pokusili v letech 1984-88 Bedřich Bašus a Blahoslav Pípal, nicméně tento 
pokus pro nezájem veřejnosti zůstal torzem. (Pokud vím, vyšly Žalmy, Job, Přísloví, Píseň, Rut, Pláč, 
Kazatel, Ester, Dvanáct malých proroků a Izajáš. Z NZ vyšlo pouze Janovo evangelium a tři Janovy epištoly.) 

Nechci tu zdržovat vyjmenováváním všech překladů nebo častěji různých vydání a úprav jediného 
překladu. Nezmínil jsem dnes rozšířený a vám asi dobře známý překlad tzv. Ekumenický – mnohde 
jediný, který dnes máte k dispozici – a nezmínil jsem ani několik překladů neúplných nebo méně 
rozšířených, zejména Nového zákona. Snad bych mohl ještě říci, že další nezávislý český překlad 
(jazykově i textově-kriticky), ale jen NZ, vznikl v protestantském prostředí až r. 1933 (Žilka). 
V podrobnostech odkazuji na dostupné bibliografie. 
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ii(B)  Reflexe 
iiB(1-2) 

(1)  Soupis českých překladů 
 
(1.1)  Podrobný bibliografický soupis  
vydala ČKCh 1987: Bibliografie českých překladů celé Bible i jejich částí. Zprac. P. František Verner. 85 s. 
Tento bibliografický soupis, ač úplnost si skromně nenárokuje, je nejúplnějším soupisem biblického 
překladatelského a vydavatelského úsilí, který v češtině máme. Chybějících údajů, o nichž se ví, je velmi málo. 
Bibliografie je dovedena do tehdejší současnosti, tj do r. 1987. 
(1.2)  Stručný (jednostránkový) soupis  
zhotovil mj. redaktor Pavel Jartym pro český překlad Nového biblického slovníku (Návrat domů, Praha 1996), 
str. 131. Ačkoli poslední záznam je z r. 1995 (doslovný překlad Miloše Pavlíka, viz výše), v nové době vykazuje 
soupis jisté mezery, z nichž asi nejnápadnější je opominutí Nového zákona Ondřeje Petrů, který sehrál v dějinách 
českého biblického textu důležitou úlohu. Z revizí kralického textu chybí první novodobá revize Jana Karafiáta 
z r. 1915 (ovšem v textu hesla je uvedena) a prvním svazkem další kralické revize Bedřicha Bašuse a Blahoslava 
Pípala nebyly Žalmy, nýbrž Dvanáct malých proroků a Kniha Přísloví – Pět svátečních svitků, které obě vyšly už 
v r. 1984. 

 
(2)  Srovnání 
 
Po 400 let vydržela Bible kralická jako donedávna jediný, nerevidovaný, ale přesto prakticky užívaný 
překlad. To je situace, snad mohu říci, bezprecedentní u národů dbalých svého kulturního dědictví.  
Někde jsem kdysi četl přehled slovinských překladů Bible. Nejstarší úplná bible ve slovinštině je 
překlad Jurije Dalmatina z r. 1584. A pak, pokud se dobře pamatuji, následoval zhruba každých 100 
let nový překlad a v moderní době měla více méně každá generace svůj překlad, snad co 20 nebo 40 
let. Zhruba tak nějak bych si představoval seznam překladů u kulturního evropského národa. 
Možná právě tato nucená závislost na jednom jediném překladu, ať už před nemnoha lety na dnes už 
téměř nesrozumitelné Bibli kralické, nebo v posledních desetiletích na jediném standardním překladu 
České ekumenické komise, možná tato odkázanost způsobila, že část zainteresované veřejnosti se 
odhodlala usilovat o nějaký nový překlad, takže na různých místech nezávisle na sobě povstalo 
několik různých iniciativ. 

Snad proto je dnešní situace v biblickém překládání tak členitá a rozmanitá. Česká biblická 
společnost, která se mezitím soustředila na udržování vydavatelského dědictví Ekumenického 
překladu, ještě stačila zachytit tento nástup konkurenčních překladatelských komisí aspoň v tom, že 
z její iniciativy se v loňském roce začali scházet lidé angažovaní v nějakém biblickém projektu. Jsou 
to překladatelé z probíhajících projektů – z Jeruzalémské bible a z liturgického překladu na katolické 
straně, z NBK a z tzv. Českého studijního překladu (dříve známého jako KMS) a nově také ze Slova na 
cestu, překladu parafrázovaného po vzoru anglické Living Bible – dále se z akademické obce účastní 
učitelé teologických fakult UK, evangelické i katolické, a v neposlední řadě též členové České 
biblické společnosti. Zatím se sice na tomto fóru nehovoří o novém ekumenickém překladu, nicméně 
ví se obecně a má se za někde jinde již dohodnuté, že stávající ekumenický překlad se dále rozvíjet 
nebude, zakonzervuje se a jeho místo by výhledově měl zaplnit překlad zcela nové koncepce. 
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 (III) Zpráva o stavu překládání Bible v Čechách 
iii(A-D)  

 

Informuji o těch projektech, jejichž překladatelé či zástupci se scházejí na půdě ČBS, a podrobněji 
o dvou, jichž se sám účastním jako překladatel. Začnu těmi, které znám pouze nepřímo. (Čerpám z referátů 
přednesených na setkání překladatelů Msgrem Dominikem Dukou o Bibli jeruzalémské a Pavlem Jartymem o katolickém liturgickém 
překladu. Za ústní konzultaci k Jeruzalémské bibli vděčím Dr Halasové a ke katol. liturgickému překladu již zmíněnému P. Jartymovi.) 
 

 

iii( A) Jeruzalémská Bible 
iiiA(1-3) 

 

(1)   Vznik 
 
(1.1)  Proč vznikla? 
 

Vzniká od poloviny ’70 let.V té době již pracovaly sz i nz komise překladu později známého jako 
ČEP, ale nebylo ještě jasné, že tato původně evangelická iniciativa se později stane opravdu 
ekumenickou (tj mezicírkevní), třebaže od samého počátku se této práce účastnili přizvaní a pověření 
odborníci z několika hlavních církví. 

Počátkem ’70 let ještě žila řada vynikajících biblistů, absolventů tak renomovaných škol jako 
Papežského biblického ústavu při Gregoriánské univerzitě nebo Jeruzalémské biblické školy. Ti také 
spolupracovali na ČEPu (Procházka, Adámek, Fišer).  
 
(1.2)   Proč právě Jeruzalémská? 
 

Potřeba novodobého českého překladu byla i v rámci české katolické církve více než zřejmá. Kromě 
toho chyběly další moderní pomůcky: úvody ke knihám, poznámky k textu, členění textu podle 
obsahu, konkordance (tj odkazy na podobná místa), a to nejen české, ale i cizí. Francouzská Bible 
jeruzalémská představovala jedinečné řešení: Je překladem splňujícím moderní parametry jazykové 
i odborné a obsahuje postrádané pomůcky od úvodů až po konkordancie na margu. 

V prostředí českých dominikánů se předpokládala možnost utajených kontaktů přímo na 
Jeruzalémskou biblickou školu, z jejíž dílny tato Bible vyšla. JBŠ představuje jedno z důležitých 
center světové biblistiky s vlastní badatelskou činností i rozsáhlými celosvětovými kontakty. 
 
(2)  Způsob práce 
 
(2.1)  ČJB je překlad překladu – nevznikla přímo z originálu. 
 

Ukázalo se, že v období normalizace nebyl kontakt na JBŠ možný (vyjma souhlasu k překladu). 
Přitom zde dostupné kritické vydání originálního textu v Kittelově Biblia hebraica nebylo možno 
použít, neboť JBŠ z něho nevychází, prováděla textově-kritickou práci samostatně a pracovala přímo 
s hebrejskými rukopisy, např. i s kumránskými svitky. Bylo tedy nutno převzít výsledky práce JBŠ 
jako celek. F. X. Halas píše v Předmluvě k Pentateuchu JB: „Jakýkoliv zásah do jejich určité části 
přivodí přinejmenším nutnost změn v jiné části. V praxi to znamená, že pokud se překládá 
(z hebrejského či řeckého originálu) odlišně od Jeruzalémské bible, nelze ... přebírat poznámkový 
aparát této bible, leda s určitými úpravami, s větším či menším, vždy však s podstatným 
přizpůsobením.“ Překladatelé JB se tedy rozhodli následovat příklad prvního vydání anglické Bible of 
Jerusalem, která postupovala obdobně. Přihlíželi také k německé Jerusalemer Bibel, španělské Biblia 
de Jerusalén a italské Bibbia di Gerusaleme. S výjimkou italského vydání, založeného na překladu 
CEI, ani tyto bible nepoužily stávající překlady Bible, ke kterým by pouze připojily aparát JBŠ. Na 
druhé straně samozřejmě nemohly přeložit biblický text z francouzštiny, neboť bez korekcí by nutně 
ztrácel na přesnosti. U jinojazyčných verzí se musel vytvářet překlad nový, který se ovšem s textem 
francouzské JB shodoval natolik, že bylo možno uplatnit její pomocný aparát (úvody, poznámky, 
marginální odkazy, tabulky aj.) 
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Proto i v českém prostředí byl sestaven tým dostupných specialistů jak na filologii a teologii 
Bible, tak i na francouzský literární jazyk, další z týmu měl na starosti harmonizaci vůči Vulgátě a 
Neovulgátě (což je moderní vědecké přepracování starověkého překladu, pocházející z let 1975-79) a jiní 
odpovídali za technické záležitosti. 

Postupuje se tak, že manželé Halasovi nejprve je přeloží francouzský podklad podle 2. vyd. JB. 
Ten je kontrolován proti řadě dostupných překladů českých i jinojazyčných. Narazí-li se na problémy, 
řešení se hledá v 1. vyd. JB. Pokud je vyřešit nelze, označí se taková místa jako dubia a postoupí se 
specialistům ke kontrole oproti hebrejskému či řeckému znění originálu. 

Metodické východisko stanovené F. X. Halasem znělo: „Překlad musí mít literární jazyk naší doby 
a nic nebudeme překládat nově, co bylo dobře přeloženo před námi.“ Tradice českého biblického 
překladu je jedinečná a paměť se projevuje v řadě úsloví a obratů, které vstoupily do pokladu našeho 
jazyka. Není možné nezdravým novátorstvím poškodit práci předchozích generací.  

Striktně vzato (obhajuje tuto koncepci v předmluvě dr. Halas) žádný novodobý překladatel Písma 
nepřekládá pouze podle originálu, „vždy jde o takovou nebo onakou kombinaci obojího.“ Překladatel 
nemůže „odhlédnout od existujících překladů, bude neustále nucen tak či onak své dílo s nimi 
srovnávat, už proto, že starší překlady ve větší či menší míře prostě zná.“ 

Z českých překladů, které byly konzultovány, se jako JB nejbližší ukázal překlad prof. J. Hegera. 
K dalším konzultovaným překladům patří ČEP, Bognerovy překlady, Hejčl a ze starších staročeský 
překlad (Bible leskovecko-drážďanská a olomoucká, vydání Akademie věd – F. Kyas) i překlad 
Kralické bible a Svatováclavské bible. Z cizích překladů kromě zmíněných jinojazyčných verzí JB se 
přihlíželo k Lutherově bibli, Zwingliho bibli a ke slovenskému i polskému překladu. Text byl 
samozřejmě kontrolován vůči dostupnému originálu nejprve v edici Kittelovy Biblia hebraica a 
později Elligerovy a Rudolphovy Biblia hebraica stuttgartensia. Z biblických slovníků byly při práci 

využívány slovník Jenniho, Botterweck–Ringgren aj.  
Věrnost originálu, což je cíl, který si JB stanovila, určuje míra porozumění originálu i umění 

vyjádřit ho přesně v jazyce překladu. Originál JB vytvořili lidé, kteří „v několika generacích po dobu 
takřka jednoho století ... věnovali celý svůj život filologickým, archeologickým, exegetickým, 
historickým i jiným biblickým studiím“ v Jeruzalémské biblické škole. 

JB vycházela nejprve (koncem ’40 a počátkem ’50 let) v sešitovém vydání. V r. 1954 vyšlo 
standardní vydání, ve kterém byly provedeny drobné textové úpravy, zestručněny úvody ke knihám 
a mírně zredukován poznámkový aparát. V r. 1973 vyšlo revidované vydání, v němž byly úplně 
přepracovány předmluvy a také doplněny, upraveny a rozšířeny poznámky. Později vyšlo ještě třetí 
vydání, které ale není pro tuto verzi ČJB systematicky konzultováno. 

ČJB lze charakterizovat jako překlad, který do češtiny přenáší biblický text v takové podobě, jaká 
je výsledkem textově-kritické práce JBŠ, a zároveň celý pomocný aparát, který vyšel z dílny týchž 
odborníků. ČJB si klade za cíl zpřístupnit v češtině a zprostředkovat českému čtenáři vynikající 
textově-kritickou, filologickou a exegetickou práci renomované instituce. 
 
(2.2)  Technické postupy a problémy 
 

Z francouzštiny byly přeloženy úvody ke knihám, ke skupinám knih a marginální odkazy. Překlad 
poznámkového aparátu byl přizpůsoben českému překladu Písma, určité pasáže některých poznámek 
bylo třeba upravit nebo rozšířit. Významnější změny a doplňky byly vyznačeny. 

Text Písma byl zpracován metodou komparačního překladu z francouzštiny a původních jazyků. 
Přitom se přihlíželo k dosavadní historii biblického překladu v domácí kultuře. 

Před týmem vyvstal také obtížný problém terminologie a transkripce, jejichž řešení nelze přenést 
z francouzštiny. V pracovních vydáních nedokázala česká redakce dospět k jednoznačným a 
definitivním závěrům ohledně znění některých termínů (např. sobota/šabat) a vlastních jmen. JB 
u jmen uplatňuje celkem běžnou zásadu, že známá jména se uvádějí ve vžité podobě, neznámá 
v transkripci. Problém je rozhodnout, co je a co není „známé“. Protože biblická jména působila 
v češtině již nejméně od prvního překladu ve 14. stol., skupina jmen v různém stupni zdomácnění je 
poměrně velká a také nejednotná. Ani ve způsobu transkripce nevládne jednota (např. ve vyznačování 
vokalických délek). Předběžně se tato otázka řešila kompromisem. Očekávalo se, že pracovní sešitová 
vydání vyvolají diskusi, která by mohla v řešení těchto problémů pomoci, ale k ničemu takovému 
nedošlo. 
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V letech 1978-88, kdy vznikal praktický celý překlad SZ, bylo nutno pracovat konspirativně. 
F. X. Halas připravil text pro spolupracovníky a systémem barevných značek upozorňoval na nejasná 
místa, varianty a nekonkordantnosti. Texty byly distribuovány kurýrem. Čtyřikrát ročně se scházel 
pouze užší překladatelský tým pěti lidí. Když byl zatčen Dominik Duka, část materiálů byla zabavena 
a obviněni byli i někteří další lidé. Nicméně tým se v r. 1983 podařilo zreorganizovat a pokračovat 
v práci. Další komplikace nastaly po listopadu 1989, kdy dva z týmu, manželé Halasovi, odešli do 
Vatikánu, kde F. X. Halas pak pracoval 10 let jako velvyslanec. Doc. Tichý se stal děkanem nově 
otevřené fakulty v Olomouci, takže od korespondenční metody se neupustilo. 
 
(3)  Dosažený stav 
 
V nakladatelství Krystal vyšlo 13 dílů pracovní verze. Zatím chybí Ezdráš, Daniel a Dvanáct malých 
proroků. Práce na překladu NZ pokračuje. SZ je po r. 1989 s ohledem na vývoj jazyka podrobován 
nové jazykové korektuře. Tou už SZ prošel celý až na Dvanáct malých proroků. Standardní 
jednosvazkové vydání se plánuje na r. 2006. Jedná se o tom, že by vyšlo ve spolupráci mezi 
nakladatelstvím Krystal OP a ČBS. 

ČJB je po ČEP druhý novodobý překlad kompletní Bible. Do té doby vycházely pouze části 
Písma, buďto jen NZ, nebo části SZ či (u Hegerova překladu) celý SZ. Přestože ČJB přináší specifický 
produkt, přesto na škále různých typů překladů aspiruje na místo blízké ČEP. Stanovila si podobné 
cíle a podle vlastních slov překladatelé „dávali přednost věrnosti textu před literární kvalitou, jež není 
vlastností originálu.“ Podle mínění překladatelů postupuje v tomto francouzská JB „méně mechanicky 
a s větším nadhledem než ekumenický překlad.“ Oproti ČEPu těží ČJB ze zázemí jedné jediné školy 
biblistiky a požívá výhod jednotné redakce všech knih SZ i NZ. (V případě ČEPu šlo o dva různé týmy, 
které spolu téměř nekomunikovaly a metodicky se vydaly poněkud odlišnými cestami.) Co do objemu 
pomocného aparátu představuje střed mezi 17-svazkovým vydáním ČEPu, kde je výkladům věnován 
několikanásobně větší prostor, a na druhé straně jednosvazkovým vydáním ČEPu 
s několikařádkovými úvody a pouze textologickými poznámkami a odkazy. 

 
iii( B)  Nový Bogner 

iiiB(1-3) 
 
(Jinak nazývaný „katolický liturgický překlad“. Jde o revizi a doplnění Bognerova překladu.) 
 
(1)  ThDr Václav Bogner 
 
Původně byl docentem starověkých biblických jazyků na pražské Teologické fakultě UK. Na počátku 
padesátých let byla tato fakulta vyloučena ze svazku Univerzity Karlovy a pod názvem 
Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta (CMBF) přestěhována do Litoměřic. Za těchto okolností 
doc. Václav Bogner rezignoval na své další působení na této fakultě, i když mu bylo nabízeno vedení 
katedry lingvistiky s hodností profesora. Rozhodl se vyměnit kariéru vysokoškolského pedagoga za 
doživotní poslání duchovního správce bělohorského poutního kostela Panny Marie Vítězné, kde 
pracoval následujících 35 let. Současně se věnoval i překladům starozákonních knih, z nichž mnohé 
vyšly tiskem: v letech 1973-1986 vyšly Žalmy (znovu pak v nakladatelsví Zvon, Praha 1995), jako 
další díl v r. 1978 Job, Přísloví, Kazatel a Píseň písní, ve čtyřech svazcích knihy prorocké a v jednom 
svazku knihy tzv. deuterokanonické, Sirachovec a Kniha moudrosti. Z Pentateuchu a dějepisných knih 
Starého zákona Bogner přeložil pouze úryvky uvedené v liturgických knihách. Žel, dokončit toto 
náročné a rozsáhlé dílo už nestačil. Zemřel v r. 1988.  

Václav Bogner byl také vedoucí překladatelské skupiny biblistů, kteří pro liturgické užití přeložili 
(z řečtiny, ale se stálým zřetelem k Nové Vulgátě) Nový zákon. Vyšel v r. 1989. Jeho text není zcela 
nový. Jde spíše o revizi překladu Ondřeje Petrů, který vyšel poprvé v Římě r. 1968. Odtud, přesněji ze 
3. vydání z r. 1976 jsou převzaty i poznámky a úvody. (Ovšem ani překlad Ondřeje Petrů nepovstal 
nezávisle. Z části vznikal jako revize staršího překladu Pavla Škrabala z r. 1948, na kterém se O. Petrů podílel 
jako spolupracovník, a tento text byl ještě dále upravován i po smrti O. Petrů v r. 1970.) 
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(2) 
(2.1)  Charakteristika původního Bognerova překladu (a překladu Petrů) 
 

Pro Bognerův překlad SZ i pro překlad NZ Ondřeje Petrů stejně jako pro jeho následně upravenou 
liturgickou podobu platí, že jde o přetlumočení do běžného, srozumitelného až hovorového jazyka 
(jehož užití u NZ bylo jistě podpořeno i vědomím, že také originál NZ byl psán ve své době běžně mluvenou 
řečtinou). Živý, plynulý jazyk byl charakteristickým přínosem Ondřeje Petrů, a to patrně už do 
Škrabalova překladu, který se vyznačuje soudobým, plynulým jazykem (byť teprve ve vlastní verzi 
Petrů např. vyloučil všechny infinitivy na –ti, historické prézenty i častý překlad konektoru καί na 
začátku věty českým „i“). Podobnými vlastnostmi se vyznačuje také Bognerovo přetlumočení textů sz. 
Užívá svěžího, střízlivého jazyka, bez neobvyklých formulací, charakteristických pro některé překlady 
zejména SZ. K zesílení místního koloritu se ovšem neostýchá užít některé dobové výrazy, např. 
„ rabsake“ (titul asyrského vojenského hodnostáře) nebo termíny jako „terebint“ (druh stromu), což ale 
moderní literatura činí také. Na druhé straně ještě cítí potřebu uzavírat do závorky výrazy 
překladatelem do textu vložené navíc, což moderní překladová literatura nečiní. 
 
(2.2)  Pokračování 
 

• Zřejmým úkolem je doplnění Bognerova díla o dosud nepřeložené sz knihy (Pentateuch, dějepisné 
knihy), celkem asi 40 % textu.  

• Dále je žádoucí zrevidovat již přeložené sz knihy  
• a znovu přehlédnout i překlad NZ a provést příslušné úpravy tam, kde je to nutné pro větší 

přesnost vzhledem k originálu nebo z důvodů jazykových.  
• Nezbytnou součástí takového vydání Písma jsou úvody k jednotlivým knihám a poznámky 

přístupnou formou obsahující informace textově-kritické a exegetické. 
 
(2.3)  Charakteristika nového překladu 
 

(2.31)  Textově-kriticky nově zpracovaný 
Při překladu Starého zákona se vychází především z tzv. masoretského textu, přesněji řečeno textu 
Leningradského kodexu, jak jej podává Biblia Hebraica Stuttgartensia (Deutsche Bibelgeselschaft, 
4. vyd., Stuttgart 1990). Přihlíží se ale také k prvnímu překladu Starého zákona do řečtiny, zvanému 
Septuaginta, k samařskému Pentateuchu, k syrské Pešittě, k aramejským targúmům, k řeckým verzím 
Aquily, Symmacha a Theodotiona, k Vulgátě sv. Jeronýma a k jejímu revidovanému vydání z r. 1979, 
nazvanému Nová Vulgáta. Novinkou je skutečnost, že se překladatelé snaží do poznámkového aparátu 
zapracovat textové varianty z kumránských biblických rukopisů. 

Odlišnou variantu, než jakou uvádí masoretský text, volí pouze tam, kde se to z textově-kritického 
hlediska jeví jako dostatečně opodstatněné. V poznámkách budou uvedena různočtení, která nabízejí 
zajímavou alternativu nebo pomáhají smysl daného místa osvětlit. Tyto varianty nemají v žádném 
případě čtenáře znejistit, nýbrž mu ukázat, že předávání biblického textu bylo složitým 
a mnohovrstevným procesem. 
 
(2.32)  Zařazení a vybavení 
„Překladatel by měl mít na zřeteli dva rozhodující faktory: originál a čtenáře,“ uvádí charakteristiku 
tohoto překladu jeho redaktor Pavel Jartym. „Převaha překladatelovy orientace na výchozí text vede 
v extrému k doslovnému překladu, výrazné odpoutání se od předlohy a nekritické zaměření na čtenáře 
zase vyúsťuje v překlad volný. Kompetentní překladatel samozřejmě ví, že jeho úkolem je pořídit co 
nejvěrnější překlad biblického textu. V praxi to však vypadá tak, že chvílemi se až úzkostlivě bude 
držet formální struktury originálu a v dalším okamžiku se zase natolik zaměří na vystižení smyslu, 
že výsledný text bude vyvolávat dojem přílišné volnosti. Toto napětí jen stěží vymizí. Nachází se už 
v prvním překladu Bible, v Septuagintě. V rámci jedné knihy se tu střídají místa přeložená doslova 
a místa přeložená idiomaticky.“ 

V souladu s Bognerem jeho pokračovatelé usilují o překlad sice přesný, nikoli však otrocky 
doslovný, a to svěžím, věcným jazykem, nezatíženým archaismy ani neobvyklými výrazy. Podobu 
typicky semitských vazeb se snaží zachovat, ale rozhodně na za každou cenu. 
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Velkým problémem je přepis vlastních jmen. Překladatelé volí kompromis mezi formami blízkými 
hebrejštině a formami latinizovanými, charakteristickými pro katolické překlady. 

Co se týče výkladových poznámek, dlouho váhali, zda převzít některou cizojazyčnou verzi. 
Nakonec se rozhodli pro vytvoření vlastních poznámek, což umožňuje vyrobit je českému čtenáři 
„na míru“ (že však přitom čerpají z dostupné odborné literatury v co nejširší míře, není snad potřeba 
dodávat). Pokud jde o rozsah poznámek, byla zvolena střední cesta mezi detailním souvislým 
komentářem a pouze heslovitými glosami k některým místům. Záměrem bylo dát čtenářům 
vysvětlivky, které by jim poskytly jednak základní informaci překonávající obtíže, na něž při četbě 
velmi často narážejí, jednak prvotní vodítko, jak se dobrat smyslu dotyčného textu. U obtížných míst, 
kde exegeze prozatím nedospěla k jednoznačnému řešení, tuto nejednoznačnost prostě konstatují. 
Poznámky neobsahují  věroučné a mravoučné definice, návody ke katechezím či homiliím a spirituální 
úvahy; zde je třeba odkázat čtenáře na příslušnou literaturu. Přestože nebylo možno se vyhnout 
zmínkám o teoriích, kterými se v biblické vědě vysvětluje např. vznik a utváření některých dílčích 
textů nebo rozsáhlejších celků, byla snaha těmito teoriemi, vzhledem k jejich hypotetičnosti a 
otevřenosti, výklad nepřetěžovat. Totéž platí o některých výzkumech archeologických, etnografických, 
religionistických apod. Detailnější informace může čtenář nalézt v odborných publikacích, jako jsou 
komentáře, introdukce, slovníky, monografie, atlasy apod. Rovněž poukazy na hebrejské znění se 
omezují na míru nezbytně nutnou k minimálnímu pochopení příslušných slov nebo vazeb, protože 
zevrubný jazykový rozbor by daleko přesahoval rámec těchto vysvětlivek.  

Je samozřejmé, že tak jako u překladu, i u poznámek se v příslušných knihách nebo jejich částech 
projevuje osobitost každého překladatele resp. autora; každý překladatel si totiž „svůj“ díl také 
okomentoval. Čtenář ji pozná z různého rozsahu i stylu, z toho, co každý překladatel považoval 
za vhodné komentovat, i ze způsobu, jakým to komentoval. 

 
(3)   Dosažený stav 
 
Nyní je již kompletní překlad Pentateuchu a měl by brzy vyjít v Karmelitánském nakladatelství. 
  

 
iii( C)  NBK  (Nová bible kralická) 

iiiC(1-3) 
(1)   Cíl 
 

Deklarovaným cílem překladu, který začal pod názvem „Nová bible kralická“, je být moderní revizí 
tohoto staročeského překladu. Zatímco některé jinojazyčné překlady srovnatelné s naší Biblí kralickou 
co do stáří i renomé (KJV, Lutherbibel) procházely průběžnými revizemi a mohly tak sledovat vývoj 
jazyka i poznání, česká Bible kralická petrifikovala (Jan Karafiát v r. 1915 jen zpřesnil některé výrazy, ale 
jazyk ponechal archaický; podobný pokus Bašuse a Pípala v nedávné době zanikl pro nedostatek buďto zájmu, 
nebo prostředků), takže dnes, kdy začíná být zřejmé, že přicházející generace už Bibli kralické prakticky 
nerozumějí, je nutné podle autora tohoto projektu podrobit ji mnohem důkladnější přestavbě, než je 
tomu u tzv. „nových“ verzí starodávných překladů jinojazyčných. Prováděné změny považuje za 
hloubkovou revizi a jako revizi ji prezentuje. „Zachovat sílu a krásu Kralické bible a přitom přinést co 
nejširšímu okruhu čtenářů moderní a srozumitelný text věrný originálu,“ tak zní standardní vyjádření. 
NBK nahrazuje nejen archaický jazyk za moderní, a to včetně jazykových zvyklostí a literárních 
očekávání moderního čtenáře, ale přináší i věcnou korekci tam, kde máme dnes možnost se opřít 
o dokonalejší jazykové a historické pomůcky i technologii. 

Tato původní idea doznala jistý vývoj, a to posunem od modernizování textu kralického vydání 
z r. 1613 přes samostatné překládání „se stálým zřetelem“ k tomuto textu až po téměř úplně nový 
překlad – tak je tomu z mého hlediska. Naproti tomu zakladatel a vedoucí projektu Alexandr Flek 
překládá nyní poetické knihy nikoli „na čistém listu“, nýbrž zkopírováním kralického textu. Na tomto 
půdorysu pak buduje nový překlad, a tím je nucen (podle jeho vlastních slov) „k neustálému dialogu 
s textem kralických.“ Dialog však neznamená, že jen reprodukuje dávný text v nové podobě. To by 
dnes už zdaleka nestačilo a takový konzervativismus by neodpovídal přístupu kralických. O Kralické 
bibli totiž uvažujeme jako o překladu, který se nebál jít ve své době proti proudu běžného očekávání, 
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které u překladů Písma svatého požadovalo doslovnost (nikoli podle řeckých a hebrejských originálů, 
ale podle latiny). Kralická bible nepřekládala doslovně, i když se nám jako doslovná může zdát. 

K aktuálně uplatňovanému stylu (a vlastně i metodě) jsme dospěli společně během práce na SZ. 
(Práce na prvních dvou vydáních NZ jsem se neúčastnil. K projektu jsem přistoupil na počátku překládání SZ, 
během práce na knihách Mojžíšových.) Dospěli jsme ke stylu blízkému Nidově „funkční ekvivalenci“. 
Ta se ale se obtížně měří, je nepraktická a jde o cíl pouze intuitivní a příliš nejasný. Proto se raději 
snažíme imitovat styl dobré české původní literatury, protože ta je zaměřena na přirozenou účinnost. 
V zájmu tohoto „literárního“ vyznění omezujeme prvky, které by mohly čtenáře rozptylovat a odvádět 
od souvislého čtení. Poznámky redukujeme na minimum, vlastně téměř žádné neuvádíme. Text sázíme 
do přirozených odstavců, nikoli do veršů a nikoli do sloupců, a udržujeme i jiné zvyklosti běžné 
literatury, jako jsou uvozovky, nadpisy oddílů a odsazování poetických nebo citovaných pasáží. 
Číslování veršů (nevtíravými typy) odsouváme na margo, tedy mimo text, kdežto čísla kapitol 
se proměnila spíše v jakousi ozdobu uvnitř textu, zatímco text se člení nezávisle, podle obsahu. 

Stylem nalezeným při práci na SZ jsme koncem loňského roku zcela přepracovali NZ, takže jeho 
3. vydání (2004) se značně liší od předchozích dvou, zejména co do čtivosti. Bylo to nutné, jinak by 
nesoulad mezi stylem obou částí Bible byl až příliš zřetelný (což se někdy právem vyčítá ČEPu). 
 
 

(2)  Způsob práce 
 
(2.1)  Složení týmu 
 

Sestává ze dvou překladatelů, manažera, typografa nebo spíše člověka, který se stará, aby vydané 
knihy byly i fyzicky krásné, a z několika myslím externích spolupracovníků (zejména češtinářů). Nad 
plánováním a hospodařením bdí několikačlenná správní rada. 

Práci podporují a vlastně umožňují finanční dary a především pravidelné příspěvky členů Klubu 
NBK, což je v současné době přes 900 zájemců (osob, sborů, firem a jiných subjektů), kteří práci 
nejen finančně podporují, ale také sledují a dostávají pracovní verze překladů, které nejsou ostatní 
veřejnosti dostupné. Kromě těchto a dalších přednostních informací (dostávají také zpravodajský 
občasník) mají členové klubu nárok na 25% slevu na knihy vydávané v nakladatelství Biblion 
(propojeném s nadací NBK). Členství v Klubu nesouvisí s žádnou církví a denominační příslušnost 
zájemců není leckdy ani evidována. 

Organickou součástí marketingu jsou výjezdy členů týmu na různá místa republiky, besedy 
s uživateli a zájemci, prodejní a různé „happeningové“ akce (veřejná čtení, divadelně-hudební 
performance apod.). Ke komunikaci se čtenáři slouží internetové místo www.nbk.cz. (Tento server 
funguje i jako úložiště vykonané práce, jakási pojistka pro případ zhroucení osobního počítače překladatele.) 
 
(2.2)  Zkušenost 
 

V projektu NBK jsem dosud přeložil knihy Jozue, Soudců, 1. a 2. Samuelovu, 1. a 2. Královskou, 1. a 
2. Paralipomenon, Ezdráše, Nehemiáše a Ester. Možnost překládat celou souvislou pomojžíšovskou 
historii považuji za jedinečnou zkušenost, filologicky neobyčejně přínosnou, kterou bych ani zdaleka 
nedosáhl v leckterém jiném projektu. (Až teď dokončím  redakci historických knih pro jejich knižní vydání, 
odjíždím do Jeruzaléma na kurs Biblické hebrejské poezie a pak mne čekají některé prorocké a poetické knihy.) 

Z drobnějších zkušeností bych mohl uvést jednu jazykovou. Domníval jsem se, že při překládání 
i revidování textů jsem schopen odhlížet od formální úpravy, která jednotlivé krátké úseky, přibližně 
větné, předkládá v samostatných odstavcích uvedených vždy číslem verše. V takové podobě totiž 
vzniká překlad. Je tomu tak hlavně z praktických důvodů. Když jsem však prováděl grafické spojování 
veršů v Mojžíšových knihách, tedy odstraňování čísel a přetváření veršových odstavců do souvislého 
textu, s překvapením jsem zjistil, jak mnoho textových prvků stále ještě vyžaduje „uhladit“ (reference, 
iterace, elipsy aj). Domníval jsem se, že jako jazykový profesionál dokážu abstrahovat od pouhé 
grafické úpravy. Jenže tvoří-li verš vizuálně samostatnou jednotku, překladatel (nebo aspoň já) asi 
zůstává aspoň trochu svým cítěním v zajetí této jednotky. Oč více je tedy grafickou prezentací textu 
ovlivňován čtenář. Vizuální stránku textu neradno podceňovat. 
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(2.3)  Pracovní postup 
(2.31) 
Každý z obou překladatelů pracuje na své knize samostatně a používá veškerou dostupnou literaturu 
a informace, které je schopen si obstarat. Hojně využíváme zdroje knihovny Mezinárodního 
baptistického semináře (www.ibts.cz/library, která se svými 66 000 svazky se považuje za jednu z největších 
teologických knihoven na evropském kontinentě). Konzultace probíhají zřídka a většinou na dálku.  

Ke komunikaci se svým revidujícím partnerem více užívám poznámky. Do pomocného aparátu 
pod čarou umísťuji nejzávažnější věcné, především textové informace, a to co nejstručnější formou. 
Takto připojuji též některé konkordancie. Většina těchto poznámek bude převzata do pracovní verze, 
některé budou vyloučeny a slouží jen jako prostředek komunikace mezi překladateli. Do tištěného 
vydání ale přejde jen naprosté minimum těchto poznámek. Snažíme se totiž drobné vysvětlující výrazy 
zabudovávat přímo do textu. Druhým typem poznámek, který produkuji, jsou koncové komentáře. 
Ty slouží výhradně pro interní potřebu. Některé podrobněji rozebírají možná překladová řešení, jiné 
přinášejí věcné komentáře a některé noticky jsou pouze kratochvilné. (Ale ne tak zcela bezúčelně, jak 
by se mohlo zdát. U překladu, který má literární ambice, je důležité, aby oba tvůrci textu byli vyladěni 
na stejnou strunu. Nejde tu jen o věcnou stránku obsahu, ale i o způsob přístupu k němu a jeho podání. 
Proto i hříčky a vtipkování plní důležitou úlohu: vyjadřují dojmy a nastavují tvůrčí atmosféru.) 

Po dokončení knihy překladatel postoupí svůj výtvor kolegovi k revizi. Pak následuje jazyková 
korektura od některého ze spolupracujících bohemistů, po ní přijde sazba a pracovní vydání je hotovo. 
To je zpřístupněno členům Klubu NBK buďto elektronicky, nebo zasláním listů do šanonu. 

Zatímco překladatelé pracují na dalších knihách, vedení NBK analyzuje reakce a shromažďuje 
připomínky. Ty se zapracují do textu při druhé redakci před vydáním verze pro veřejnost. Na této 
redakci se obvykle podílejí oba překladatelé, každý zvlášť. Znovu se využívá odborná literatura, 
konzultace a všechny běžné informační kanály. 
 
(2.32)  Technické prostředky 
 
Překladatelé nevyužívají žádné speciální technické řešení, pouze komerčně dostupné programy jako 
nástroje sady MS Office® (především Word®), elektronické knihovny biblických komentářů (hlavně 
Libronix® s komentářovou řadou Word Biblical Commentary©), internet a v první řadě BibleWorks™. 
 
Vzhledem k tomu, že úloha BibleWorks™ při překladu NBK je klíčová, a protože by tento program 
mohl být zajímavý i lingvisticky, věnuji mu zde několik odstavců. 
 

Jelikož jde o nástroj, který je při biblické práci 
využitelný pro více různých úkolů, mám 
definováno několik uživatelských konfigurací, 
které mi umožňují uchovat si několik různých 
nastavení (jakoby záložek) současně: jedno 
nastavení pro každý překlad a jedno obecné. Pokud 
zároveň pracuji na jiném překladu nebo řeším 
nějaký úkol, který s žádným překladem nesouvisí, 
neztratím nastavení, která budu znovu potřebovat 
později. 

V hlavním okně program zobrazuje různé 
biblické texty buďto paralelně (jak ukazuje 
obrázek níže), nebo souvisle (není zobrazeno). 
Nabízejí se texty v mnoha různých jazycích, 
samozřejmě včetně originálních, i některé 
mimobiblické dokumenty. Rozhraní lze otevřít 
ve třech úrovních složitosti; toto je jeho 
nejsložitější podoba. 
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Velmi jednoduše, pouhým ukázáním na slovo, jsou BibleWorks schopny zobrazit relevantní 
slovníkové heslo a základní morfologickou analýzu. Uživatel si může vybrat z několika slovníků. 
Některé jsou sice za příplatek, ty nemám, ale i standardních je více (hebrejský klasický BDB a TWOT; 
řecký Liddell-Scott, Friberg, UBS, Louw-Nida a Thayer). Kromě toho obsahují BW několik 
encyklopedií (ISBE, Fausset, Easton) a dalších pomůcek. 
 
Ukázka jednoho ze slovníků (TWOT) je vidět v onom malém okně následující obrazovky. Zároveň se 
tu ilustruje, že vzhled programu je možno dosti pružně uživatelsky nastavovat. Zde je zobrazen nám 
již známý verš z Přísloví 19,1. Okno je ukázkou toho, že do databáze (v této formě jsou biblické texty 
uloženy) lze zavést a k programu přikompilovat i vlastní, uživatelskou verzi biblického textu. Nalézají 
se tu oba překlady, o kterých referuji, NBK (zde „KBN“, protože zkratka NBK je tu už vyhrazena 
norskému Nørsk Bibel Konkordant) a pod ním KMS (už v nové zkratce „CSP“). Spodní panel přináší 
poznámky k překladu KMS/ČSP. Můžete si je porovnat s tištěnou podobou, uvedenou výše. 
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Velmi rozvinuté jsou vyhledávací schopnosti tohoto programu. Jednoduché typy vyhledávání lze 
provádět pomocí kontextových menu přímo z panelu s biblickými texty (povšimněte si, kolik jich 
ve spodním okně je). Složitější vyhledávání lze zadávat z příkazového řádku. Špičkovým a myslím 
ojedinělým vyhledávacím nástrojem je ASE (Advanced Search Engine), grafický nástroj, který 
umožňuje zadávat tolik rozmanitých parametrů, že by na příkazovém řádku byly zcela nepřehledné 
(a s mírnou nadsázkou lze říci, že odladění takového komplikovaného příkazu [pokud by se do 
příkazového řádku vešel; nevím, na kolik znaků má kapacitu], takové odladění by možná zabralo víc času 
než manuální prohledávání textu). Místo řetězce mnoha symbolů a závorek uživatel prostě vytvoří 
tolik boxů, kolik elementů v hledané posloupnosti chce vyhledávat. Tažením je seřadí a pospojuje 
prostřednictvím boxů s logickými operátory. Pak elementy spojí podle posloupnosti a typu vzdálenosti 
či sousedství. Shodu mezi elementy definuje propojením s boxy popisujícími parametry gramatické 
shody. ASE je velmi vhodný nástroj na složité dotazy, kdežto jednodušší vyhledávání lze stále 
provádět v příkazovém řádku; tím spíše, že z dotazu v příkazovém řádku lze stiskem tlačítka 
vygenerovat dotaz v ASE a ten pak dále upravovat v grafickém rozhraní. Je samozřejmé, že nejen 
výsledky, ale i konstrukce dotazů lze uchovávat. 
 

 
 
Výše uvedený příklad vyhledává posloupnosti, kde je člen oddělen od svého zpodstatnělého participia 
dlouhou sekvencí slov (nejméně sedmi), přičemž eliminuje všechna vložená substantiva, adjektiva, 
zájmena i participia mající shodu se členem i s oním participiem, avšak vyžaduje, aby předložka 
následovaná substantivem těsně před oním participiem se s tímto substantivem shodovala v pádě 
a substantivum se shodovalo v rodě, čísle a pádě s participiem. 

Boxy obsahují příkazové řádky, ale uživatel může při zápisu využít asistenci. (*@d* znamená 
jakýkoli určitý člen, řetězec před @ určuje lemma, řetězec za @ gramatické parametry. GNM pod příkazovým 
řádkem je název databáze, ve které se hledá, zde Greek NT Friberg Morphology.) 
 
Níže uvedený příklad vyhledává sekvenci  [člen]...[substantivum]...και...[jiné substantivum], kde 
se člen i obě substantiva shodují v rodě, čísle a pádě. Mezi těmito slovy se může vyskytovat několik 
jiných. Je-li mezi και a [jiným substantivem] nějaký další člen, nesmí se vztahovat k [jinému 
substantivu], tj nesmí mít shodu. (Jde o vyhledávání sekvence, které se říká Granville-Sharpovo 
pravidlo. To říká, že v posloupnosti dvou obecných substantiv označujících osobu, předchází-li první 
substantivum člen a jsou-li obě ve stejném pádě a spojena spojkou „a“, označují obě tutéž osobu, 
tj druhé jen blíže popisuje toho, kdo je označen prvním.) 
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Níže zobrazené velké okno zpola překrývají dvě menší. Konstrukce v malém okně napravo vyhledá 
v řeckém NZ všechna jmenná syntagmata, kde před substantivem se nalézá člen a mezi nimi dvě až 
čtyři adjektiva, mezi kterými nejsou vložena žádná další slova. Člen, substantivum i adjektiva se 
musejí shodovat v rodě, pádě a čísle. Druhé menší okno ukazuje, že po kliknutí na některý z boxů se 
zobrazí panel umožňující zadávat parametry. (Pokud se hledá slovo nebo část slova, napíše se do 
řádku Word. Gramatické parametry se hledají podle řádku Morph; pomůže s nimi tlačítko << help.) 
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Přestože nabízených parametrů je velké 
množství, panely jsou poměrně přehledné a 
filologicky průměrně vzdělaný badatel by se 
v nich neměl ztratit. Panel vlevo ukazuje, 
jakým způsobem se zaškrtává shoda. 
 
Okno zobrazené níže přináší další slovník 
(Louw-Nida, zobrazený v malém okně), ale 
zejména ukazuje morfologii (to jsou ty tři 
řádky znakových řetězců, běžící po délce okna 
naspodu prostředního panelu). 

Morfologii v této podobě není nutno 
zobrazovat mezi ostatními texty, protože BW 
má čitelnější způsoby, jak ji zobrazit. Nicméně 
z hlediska BW je morfologicky označkovaná 
verze jen jednou z dalších databází. BW 
standardně nabízí morfologie k několika 
verzím v originálních jazycích (snad jen 

Tischendorfův NZ nemá zatím vlastní morfologii; ale např. již NZ Etienna Stephana z r. 1550 ano). 
Moderní verze a některé starověké mimobiblické dokumenty své morfologie dosud nemají. 

Tři řádky na spodním panelu přinášejí morfologii a lexikální výstup k targúmu (řádek označený jako 
„TAR“ na hlavním panelu těsně pod slovníkem). Přestože BW čerpají aramejštinu z projektu CAL 
(Comprehensive Aramaic Lexicon, mezinárodní projekt Hebrew Union College, USA, http://cal1.cn.huc.edu), 
zpracování není zatím úplné, jak je možná i z rozsahu zde zobrazeného hesla patrné. 
 
Okno „Options“ (další obrazovka níže, vpravo) je jedním z důležitých oken k nastavení programu. 
BW nabízí mnoho možností nejen k nastavení, ale i ve způsobech využívání. Kromě vyhledávání 
umožňuje produkci různých seznamů, jejich statistické vyhodnocení, které se také neomezuje pouze 
na základní počítání četností, a další funkce. U takto složitých programů bývá běžné, že uživatel, 
i pokročilý, využívá jen malou část ze všech nabízených možností. 

Důležitou součástí různých složitějších úkonů je i možnost ukládat nejen jejich výsledky (např. 
seznamy), ale i přímo jejich zadání (např. vyhledávací příkazy; ostatně ta složitá vyhledávací schémata 
uvedená výše jsem nekonstruoval, ☺ pouze načetl). V levém okně je například vidět seznam různých 
vyhledávacích rozsahů, vytvořených uživatelem (nebo uživateli; nastavení a parametry jsou 
směnitelné; proto v „Predefined Ranges“ čteme „Hebraisk“ vedle „Hebrew“ a jakési „FmrP“).   
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(3)  Stav práce 
 
V současnosti je hotovo 63 % textu SZ a celý NZ, tedy 69 % celé Bible. Vedle úplného Pentateuchu 
a historických knih je hotova téměř třetina knih poetických (poslední zatím dokončenou knihou je 
Kazatel) a dosud se nezačalo pracovat na prorocích. Přesné údaje naleznete na http://www.nbk.cz/ 
index2.html.  

Tiskem vyšel několikrát NZ (všechna jeho vydání dnes čítají už řadu desítek tisíc výtisků) ve 
vázaných i brožovaných úpravách a různých velikostech, dokonce i v dárkové kožené vazbě; dále 
Knihy Mojžíšovy vázané a v úpravě, která by měla postupně narůstat do obdoby někdejší kralické 
Šestidílky; bibliofilsky se vydala Přísloví krále Šalomouna a Píseň písní; a několik vydání biblických 
knih speciálně pro potřeby církevní práce. Kromě biblických knih vydalo nakladatelství Biblion 
učebnici novozákonní řečtiny pro samouky. 

Celá Bible (v protestantském kánonu) by měla být hotova koncem r. 2007. Na léta 2008-2009 
uvažujeme o práci na apokryfních (deuterokanonických) knihách. 
 
 

iii( D)  ČSP  (Český studijní překlad) 
iiiD(1-3) 

Dosud je znám a označován jako „překlad KMS“ (překlad Křesťanské misijní společnosti). 
 
(1)  Cíl 
 
Spisovnou a srozumitelnou češtinou vytvořit překlad studijní  a ve vyšší míře konkordantní  (raději než 
doslovný), připravený s využitím odborných informací a provázený poznámkami a odkazy. 

Konkordantností se míní takový výběr ekvivalentů, že tytéž výrazy nebo slovní spojení se na 
všech nebo většině míst překládají buďto stejně, nebo není-li to možné, tedy co nejmenším počtem 
odlišných ekvivalentů. 

Studijním překladem se míní takový, který vedle oné konkordantnosti přináší rozsáhlejší pomocný 
aparát, než bývá zvykem u Biblí pro liturgické nebo běžné čtení. Součinností takového aparátu 
a charakteristiky textu by měla být snazší možnost přiblížit se více znění originálu, byť za cenu horší 
„stravitelnosti“. Studijní překlad neaspiruje na liturgické užívání ani na běžné pročítání. 
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Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., ředitel Centra biblických studií při UK, zařazuje a hodnotí tento 
projekt takto: 

„Jde o překlad Nového zákona z řečtiny do současné češtiny, překlad typu New Evangelical 
Translation. Překlady tohoto typu jsou protiváhou překladů Common Language Translation (CLT) a 
zejména The Living Bible (ty jsou ve skutečnosti parafrází původního textu). Jde o překlad, který chce 
čtenáři zprostředkovat co nejvíce informací o řecké předloze, ale současně neztratit čtivost. Proto je 
vybaven poměrně rozsáhlým poznámkovým aparátem, který zaznamenává i rozdíly mezi českými a 
řeckými idiomy.  

Protože do současné češtiny máme jen Český ekumenický překlad, je Nová smlouva dobrým 
doplňkem nabídky na našem trhu. O tom, jak dobrou práci lze na předpokládaných teoretických 
základech odvést, svědčí nový překlad Knihy Přísloví (2002).“ 

Na okraj knihy Daniel pak připojil: „Je to dobrá práce, která může čtenáři neznalému hebrejštiny 
zpřítomnit některé rysy původního textu. Četl jsem pečlivě zejména 6., 7. a 12. kapitolu a uvědomil 
jsem si, že poznámkový aparát je skutečně zásobárnou informací, které usnadňují pochopení tak 
složitého textu, jakým kniha Daniel je. Taková práce s Biblí znamená mnoho pro sblížení křesťanů a 
může zaujmout i ty, kteří Písmo neznají. Srovnávání starověkých verzí a překladů, jemuž je věnována 
většina poznámek, je totiž užitečné nejen pro porozumění konkrétním místům Bible, ale je také 
vhodnou ilustrací křesťanského vyznání.“ 
 

(2)  Způsob práce 
 
(2.1)  Složení týmu 
Iniciátorem projektu je Křesťanská misijní společnost. Tato organizace sdružuje asi 60 sborů 
z nejrůznějších církví evangelikálního zaměření. Je členem České evangelické aliance. 

NZ byl přeložen dvěma překladateli a vydán v r. 1994 pod názvem Nová smlouva. Na překladu SZ 
v současné době pracuje pět překladatelů (ne všichni vždy aktivně překládají). Spolu s manažerem 
projektu se scházejí ke vzájemným konzultacím jednou měsíčně a řeší konkrétní překladatelské 
problémy (ať už koncepční, nebo některé konkrétní případy, závažnější buďto svým obsahem, nebo 
tím, že vyžadují obecné řešení, které je pak závazné pro všechny překladatele). V mezidobí jsou 
překladatelé v kontaktu hlavně elektronicky. Pokud překladatelé nepřekládají, provádějí korektury 
překladů svých kolegů, zapracovávají připomínky, vznášejí námitky a znovu zapracovávají. Při řešení 
některých důležitějších problémů vypracovávají krátké studie pro potřeby vlastní a svých kolegů. 

Nikdo z překladatelů v současnosti nepracuje na plný úvazek. Já nejsem zaměstnán vůbec, pracuji 
pouze jako OSVČ, což mi poskytuje svobodu podílet se na dvou různých projektech a zvládat více 
různorodých činností. Překladu NZ jsem se neúčastnil. K projektu překladu SZ, který byl už 
v pokročilé fázi, jsem přistoupil s vyhlídkou, že přeložím pouze aramejské partie SZ, respektive knihy 
Daniel a Ezdráš (tedy včetně hebrejských pasáží). Poznenáhlu jsem se stal regulérním překladatelem. 
Dosud jsem přeložil pouze knihu Daniel (vyšla v r. 2003) a revidoval řadu dalších sz textů. 

Kromě manažera je projekt řízen správní radou a financován podobně jako NBK, tj z darů a 
dobrovolných příspěvků. K dárcům či přispěvatelům náležejí lidé z nejrůznějších církví i mimo ně. 
Představitelé projektu a překladatelé také nereprezentují žádnou jednotlivou teologickou či církevní 
tradici, a proto se mohou o podporu ucházet napříč nejširším spektrem potenciálních uživatelů. 
Podpora překladu podobně jako u NBK pochází téměř výhradně z České republiky; prostředky ze 
zahraničí jsou spíše výjimka.  

Kontakt s potenciálními uživateli se řeší podobně jako v NBK, tedy výjezdy a propagačními 
akcemi. Tento úkol na sebe převzal jeden z členů překladatelského týmu. Dalším prostředkem 
komunikace s uživateli a přispěvateli je internetová prezentace na http://www.sweb.cz/preklad.bible/. 
 
(2.2)  Zásady a metoda překladu 
Cílovou skupinou tohoto projektu jsou lidé, kteří už mají určitou znalost biblické zvěsti, ale buďto 
nemají znalost původního jazyka, nebo ji nemají dosti pohotovou. Překlad však bude díky formě 
zpracování také přístupný pro první seznámení s biblickým textem. Překlad sice není vhodný pro 
letmé čtení, ale nejde ani o exkluzivní dílo pro intelektuály. Překlad zamýšleného typu uvítají rovněž 
překladatelé křesťanské literatury a ti, kdo zprostředkovávají české veřejnosti výklady biblických míst. 
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(2.21)  Textová předloha  
Základem překladu Staré smlouvy (tak je SZ v tomto projektu nazýván) je standardní textově-kritické 
dílo Biblia Hebraica Stuttgartensia (4., případně 5. revidované vydání). Projekt sleduje postupně 
zpřístupňované výsledky nálezů z Kumránu, které znamenají velký přínos k textové kritice, avšak 
těžiště tohoto projektu není v nezávislé textové kritice. 
 
(2.22)  Metoda překladu 
Při rozhodování o volbě základního překladatelského přístupu byla vybrána metoda formální 
ekvivalence, protože nejlépe odpovídala záměru a cíli tohoto projektu KMS, ovšem při zachování 
podmínky, že se výsledek nesmí prohřešovat proti českému jazyku. 

Přitom se sledují množiny ekvivalentů, kterými jsou překládána hebrejská slova či slovní spojení, 
a dbá se na to, aby tyto množiny nebyly zbytečně rozmanité a aby určitý výraz ve stejném kontextu 
byl vždy překládán pokud možno stejně. (Co je a co není stejný kontext, rozpoznává překladatel. 
Program BTr mu v tom asistuje tím, že zobrazuje seznam všech míst, kde se vyskytuje výraz originálu, 
nebo všech míst, kde byl někým z překladatelů použit uvažovaný český výraz. Každé takové místo si 
může překladatel zobrazit jediným kliknutím, takže rozhodování nemusí být časově tolik náročné. 
Uvažovaným kontextem se zatím míní bezprostřední textové okolí. Je však známo, že během staletí 
mohla řada výrazů změnit svůj význam a různý význam mohou mít slova v různých žánrech. I to 
musejí překladatelé brát v úvahu, ač BTr v otázce historického vývoje ani žánrů nijak neasistuje.) 

Takové idiomy, které jsou v českém jazyce srozumitelné a mohou čtenáři přiblížit atmosféru doby 
a místa, se překladatelé pokoušejí překládat doslovně. Pokud by byl doslovný překlad nesrozumitelný 
nebo jazykově nepřijatelný, má být uveden alespoň v poznámce.   

Metodou formálního ekvivalentu (nadále: „doslovností“) se tu rozumí snaha držet se při překladu 
co nejpřesněji slov a formulací jazyka originálu (hebrejštiny a aramejštiny). Doslovný překlad 
samozřejmě nesmí deformovat či zastírat význam, ale dává vedle obsahu vyniknout i některým 
způsobům vyjádření myšlenky, které se liší od běžného českého podání. Doslovný překlad se totiž 
snaží co nejméně stírat formální rozdíly mezi jazykem originálu a češtinou, ať už ve slovní zásobě, 
mluvnici či frazeologii, nebo v kultuře a historii.  

Při sledování zásad projektu by výsledkem měl být přesný, srozumitelný a pokud možno přirozeně 
znějící překlad, občas kompenzovaný doplněnými vsuvkami v textu. Poznámkový aparát by měl 
dodávat zajímavé volné ekvivalenty a doslovné převody nepřijatelné do textu, avšak užitečné 
z hlediska konkordantnosti. (Nemělo by však dojít k tomu, že by text bez poznámky nedával smysl.) 
 
(2.23)  Zásady doslovnosti překladu 
(i)  Je-li doslovný překlad přesný, srozumitelný a jazykově přirozený, bude použit přímý ekvivalent 

nebo výběr ze standardních ekvivalentů.  
Existuje-li volný, ale hodnotný způsob překladu (schopný např. tlumočit jemný odstín myšlenky 
originálu, konotaci významovou či emocionální), uvede se v pomocném aparátu. 

(ii)  Byl-li by doslovný překlad nesrozumitelný a/nebo jazykově nepřirozený, bude rozveden 
vysvětlující vsuvkou (vyznačenou pomocí závorky nebo odlišného typu písma). Není-li to možné 
či vhodné, pak bude zvolen postup jako v případě (iii) níže.   

(iii) Byl-li by doslovný překlad zavádějící a je-li tedy snadno možné, aby byl špatně pochopen, bude 
zvolen volný překlad. Avšak obsahuje-li takové místo současně pojmy, které je nutno zachovat pro 
studium nebo citace, bude do pomocného aparátu uveden doslovný překlad  a/nebo vysvětlivka 
a/nebo index na slovník. 

 Pomocný aparát bude obsahovat více druhů poznámek: 
• doslovná znění (je-li nutno zachovat důležité pojmy); 
• volná znění (má-li se tlumočit významový či emocionální odstín, nebo jako vysvětlení); 
• jiné možnosti překladu (důležité zejména pro studium a citování); 
• důležitější rukopisné varianty; 
• příp. indexové odkazy na slovník (bude-li v některých vydáních k dispozici); 
• příp. zřetězené odkazy (umožňující postupně procházet výskyty důležitých slov počínaje prvním); 
• příp. tématické odkazy (patří k běžnému vybavení Biblí, proto ač vhodné, nejsou nezbytné); 
• komentáře (výkladové či doplňkové informace historické či kulturní).  

Jde tedy o poznámky teologicky neutrální, vesměs jazykové, sloužící k primární exegezi textu. 
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(2.2)  Technické prostředky 
 
Vedle již popsaných BibleWorks je hlavním pracovním nástrojem speciální program kategorie CAT 
(Computer Assisted Translation) typu TM (Translation Memory). Narozdíl od komerčních programů tohoto 
typu je program „BTr “ vyvíjen na zakázku speciálně pro potřeby tohoto konkordantního překladu. 
V rámci svého pracovního úvazku ho vyvíjí vedoucí překladatelského týmu, ing. Antonín Zelina. 
Je tedy jeho autorem, kdežto majitelem programu je Křesťanská misijní společnost. 

Program využívá hebrejský a aramejský text SZ i morfologické tagy ve formátu BibleWorks v. 3. 
S touto databází propojuje aktuálně vytvářený text českého překladu a rejstřík použitých ekvivalentů 
ke každému výrazu včetně statistiky užití, odkazů na další místa jejich užití a syntaktických struktur 
užitých v českém textu. Na níže uvedené obrazovce vidíte hebrejský text (nám již známého Př 19,1), kde 
je červeně vybarven aktuálně zvolený český ekvivalent červeně vybarveného hebrejského slova. 
Hebrejské okno zobrazí vpravo dole morfologickou informaci ke slovu a nad ní základní tvar (zde 
 ,příp. rozklad na komponenty. Hebrejský text podbarvený zeleně ukazuje syntaktickou strukturu ,(הלך
která je podobně podbarvena i v okně českého překladu, kde je navíc modře podbarvena tzv. kotva 
(volně: cosi jako řídicí člen; většinou tomu tak je, ale jak vidno zde, nemusí tomu tak být vždy). 

 

Níže zobrazené okno v téže situaci ukazuje více podrobností v seznamu ekvivalentů (nebo jejich 
komponentů) a odkazy se vztahují k jinému ekvivalentu či jako zde k jiné syntaktické struktuře. 
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Okno zobrazující odkazy je víceúčelové (a nemusí být otevřeno vůbec). Většinou přináší výskyty 
ekvivalentů nebo struktur (jako v příkladech výše), může však zobrazit konkordanci výskytů českého 
slova členěnou podle jeho protějšků v originále a může také ukázat interní poznámky, které někdo 
z překladatelů připojil k nějakému českému ekvivalentu. Místy, na něž se tu odkazuje, lze snadno 
procházet – zobrazují se v hebrejském i českém okně (tato dvě okna jsou vždy synchronizována). 
 
Překladatel pracuje tak, že ze seznamu již použitých českých ekvivalentů zvolí nejvhodnější. Seznamy 
jsou setříděny sestupně podle četnosti; tím se brání neřízenému bujení ekvivalentů. Zvolený výraz 
přemístí překladatel do okna s českým textem. Zatím však nejde o český text, třebaže jsou tyto 
přenesené výrazy srovnány v řadě za sebou. Jde totiž o zobrazení prvků databáze. Výrazy jsou 
v lematizovaném tvaru a nejsou spojeny syntaktickými strukturami. Překladatel může podle vlastní 
úvahy doplnit tento řetězec, zatím jen zdánlivý text, dalšími výrazy navíc, které se pak ve výsledném 
textu zobrazí kurzívou. Tyto vložené výrazy se nestávají z hlediska BTr prvky databáze a zůstávají 
prostými řetězci podobně jako interpunkce, kterou překladatel rovněž doplní. Všechny výrazy, 
i vložené, lze v textu snadno přemísťovat a volit tak slovosled budoucího textu. 

 
Nyní je třeba jednotlivým prvkům přiřadit 
morfologické a syntaktické kategorie. Vybral jsem 
parametrické okno pro přísudek („ubírá“, vlevo 
nahoře), předmět („rty“, vlevo dole) a přívlastek 
(„proradné“, nahoře). Ne všechny parametry je 
nutno vyplňovat. BTr některé již nabídne vyplněné 
z kontextu a některé případně nevyžaduje. Naproti 
tomu vyplnění jiných parametrů správně je nutnost, 
neboť bez nich BTr nevytvoří české slovo ve 
správném tvaru a překladatel nemá jinou možnost, 

jak přimět text ke srozumitelnému vzhledu. (Někdy je to opravdový tvůrčí zápas. ☺) 
Jistá volnost či dobrovolnost nastává i při definování syntaktických kategorií – zdali překladatel 

definuje syntaktický strom úplně, a pokud ne, jak rozsáhlá vyrábí syntagmata, je ponecháno na jeho 
rozhodnutí. Nicméně je užitečné mít i syntax definovánu důkladně. (Struktura, se kterou překladatel 
právě pracuje, se v okně s hebrejským i českým textem zobrazuje barevně odlišena; viz výše.)  

Omezením programu je, že zabírá vždy jen dva verše, a všechny vztahy a vazby je tedy 
překladatel technicky nucen vyřešit v rámci vždy jen dvou sousedních veršů. Za další technické 
omezení, které nadto spoluurčuje překladovou metodu, lze považovat i to, že program neumožňuje 
přiřazovat ekvivalenty k víceslovným výrazům originálního textu. 
 
Odkazy a poznámky se narozdíl od indexů nezapisují do tohoto „textu“, tedy do databáze, nýbrž do 
zvláštního textového souboru ve formátu RTF, na něhož text v databázi navazuje systémem 
speciálních odkazů. Ty mj. umožňují přesněji specifikovat pozici odkazu ve verši, neboť – pamatujme 
– nejde o text, nýbrž o rozhraní databáze, kde nelze tyto odkazy umísťovat zcela libovolně podle 
představy, jak by asi měly být umístěny v tištěné verzi. Text českého překladu není nikde uložen jako 
text. Zaznamenány jsou pouze odkazy na ekvivalenty, na struktury a další informace, na jejichž 
základě se český text vždy znovu vygeneruje. Proto změna jednoho ekvivalentu způsobí změnu na 
všech místech, kde se tento ekvivalent vyskytuje. Změněný ekvivalent by se na všech těchto místech 
měl zpravidla automaticky zobrazovat ve správném gramatickém tvaru podle kontextu. 
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Po zpracování nějakého většího textového celku v BTr dodá překladatel svá data správci databáze 
(což je autor programu a kolega překladatel v jedné osobě). Ten sloučí tento datový segment 
s ostatními daty v souhrnné databázi, vyřeší chyby a rozpory (jde o patrně nejnáročnější proceduru na 
celém zpracování) a novou souhrnnou databázi distribuuje všem členům týmu.  

Po čase se programem „Vystup“ z databáze vygeneruje text překladu a propojí se s poznámkami. 
Výstupem programu je soubor v RTF, který obsahuje text zhruba tak, jak by měl později být vytištěn. 
Tento text zatím slouží jako podklad ke korekturám a diskusím mezi kolegy. Dohodnuté změny do 
databáze pak zavádí sám zlomený a zkritizovaný autor. 

Součástí programového balíku jsou další programové nástroje, kterými se připravují doprovodné 
pomůcky, např. různé seznamy, rejstříky a výčty, automatizovaná transkripce apod. (ne všechny tyto 
nástroje však překladatelé běžně používají), a dále pomocné programy pro opravu a udržování 
databází; celkem 29 programů, z nichž 3 existují ve dvou verzích pro různé verze OS Windows. 

Program byl vyvíjen souběžně s překladovými pracemi, protože vzhledem k jeho mimořádné 
komplikovanosti by i jeho důsledné odladění bylo značně náročné. Změny a opravy tak odrážely 
aktuální potřeby projektu. Vývoj programu byl nedávno pozastaven, neboť aktuální potřebou projektu 
bylo urychlit postup překladových prací a údržba programu zabírala příliš mnoho času. V současné 
době se tedy jen sepisují problémy, které bude v budoucnu nezbytné řešit. Zatím tedy nebyl realizován 
celý původní záměr. Podle autora programu měl BTr nakonec „n ěkteré operace automatizovat, a také 
měl na základě způsobu, jak byly dosavadní texty přeloženy, nabízet několik návrhů překladu 
zpracovávaného verše. Navrhované překlady by mohly překladatele upozornit na případné možnosti 
porozumění, které by mu mohly uniknout, nebo dokonce by překladatel mohl některý návrh po 
případné úpravě použít. Od těchto funkcí jsem si sliboval značné urychlení práce na prvopřekladu. 
Zůstane otázkou, zda by návrh překladu byl použitelný, a nebyl-li by vývoj programu nákladnější než 
dosažená úspora.“ 
 
(2.3)  Pracovní postup 
Knihy SZ se nezpracovávají ve svém pořádku (jako v NBK), nýbrž podle potřeb a možností týmu 
(jak je to myslím obvyklé i v jiných překladových projektech). Kniha se přidělí volnému překladateli 
mj. i s cílem, aby každý z překladatelů mohl překládat různé literární druhy. Překladatel pracuje 
samostatně a podle svého uvážení komunikuje s kolegy, přičemž má příležitost konzultovat osobně 
během pravidelných měsíčních setkání.  

Po dokončení překladu v databázi BTr a poznámek v textových souborech (po kapitolách) předá 
svá data správci databáze. Jiný kolega překladatel obdrží přeložený text knihy, exportovaný do RTF 
a s poznámkami již zapojenými do textu. Vyznačené připomínky pošle nebo průběžně posílá 
překladateli. Elektronická pošta umožňuje překladateli reagovat rychle a do případné diskuse se 
mohou zapojit i další kolegové, aniž by bylo nutno čekat na další setkání. Nakonec je zodpovědností 
překladatele, kolik, zda a jakým způsobem zapracuje obdržené připomínky do překladu. 

Textová databáze BTr veškeré změny automaticky promítne do všech textů veškerého dosud 
přeloženého korpusu. Idea za tímto mechanismem je přitažlivá: Překladatelé nejsou vyškoleni pro 
překlad Bible, učí se za pochodu a dopředu netuší, s jakými problémy se při překladu setkají. Proto je 
důležité, aby přeložené texty mohly odrážet jejich akumulovanou zkušenost a rostoucí kompetenci. 
Opravovat omyly a zdokonalovat řešení na úrovni jednotlivých výrazů je skutečně velmi jednoduché. 

Za tuto jednoduchost se však platí komplikacemi na jiné úrovni. Protože každá, i drobná změna 
může vést a nezřídka vede k rozsáhlým změnám v celém provázaném korpusu, překladová databáze 
v tomto projektu je prvkem, který činí práci stylistického úpravce téměř nemožnou. Stylista by měl být 
pracovník, který přichází k přeloženému textu mezi posledními a s poměrně rozsáhlými pravomocemi. 
U projektů, které zpracovávají prosté texty, je to věc pouze organizační. Zde to však znamená 
překonávat dvojí rezistenci: dotčeného překladatele a korpusové databáze. Některé frekventovanější 
výrazy vstupují v rámci textu celého SZ do takového množství vztahů, že je velmi obtížné, téměř 
nemožné někdy nalézt řešení, které by stylisticky vyhovovalo na všech místech, kde se výraz 
vyskytuje (včetně poznámek, které jsou navíc ve zvláštních textových souborech). Většinou už ono 
překladatelské řešení, které vykazuje potřebu přestylizování, je samo výsledkem hledání 
a kompromisu v rámci celého korpusu a stylista sotva najde lepší. (Když jsem zpočátku nabídl tomuto 
projektu roli stylisty, byl jsem velmi naivní. Nyní vystupuji jako překladatel a doufám, že se na tuto mou prvotní 
úlohu zapomnělo.) Nicméně jednotlivé překladatelské osobnosti jsou natolik různorodé, že 
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po dokončení překladu všech knih SZ bude nutno, aby se někdo chopil úlohy harmonizátora – nikoli 
co do jednotlivých výrazů a termínů; jejich konzistence je zajištěna technicky – nýbrž na rovině stylu 
a snad i co do vlivu uplatněné metodiky. Koncepce formálního ekvivalentu je totiž stále ještě velmi 
široké vymezení a jednotliví překladatelé, přestože žádný z nich ji neuplatňuje extrémně, se navzájem 
mírně liší v míře a způsobu její aplikace. 
 
(3)  Stav práce 
 
Do konce r. 2004 bylo přeloženo asi 55 % SZ (25 z celkového počtu 39 knih). Tiskem v nakladatelství 
KMS vyšly pracovní verze knihy Přísloví (2002), knihy Daniel (2003) a knihy Jeremjáš (2004). Nová 
smlouva byla publikována ve dvou vydáních a ve třech formátech. 

S ukončením projektu se počítá v r. 2006/2007. Stará smlouva i Nová smlouva se vydají společně 
a elektronicky bude zpracována konkordance. V případě zájmu vyjde konkordance i knižně. 
(Ke stávajícímu překladu, ČEP, není konkordance dostupná. Poslední u nás vyšla v r. 1967 k Bibli kralické.)  

Elektronické vydání s veškerým aparátem vytvořeným či vygenerovaným bude také k dispozici 
v podobě programu podobného BibleWorks. Na míru vytvořené programové vybavení se po skončení 
projektu poskytne pro studijní a překladatelské účely. 
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1d tzv. jednodílka (jednodílné vydání Bible kralické) 
2P Druhá epištola Petrova  (in: NZ) ☺ 
5M Pentateuch, 5 knih Mojžíšových  (in: SZ) 
B Bible 
BDB Brown, Driver, Briggs 
BHS Biblia hebraica stuttgartensia 
CEI Conferenza Episcopale Italiana (mj. překlad Bible do italštiny) 
CEV The Contemporary English Version 
ČBS Česká biblická společnost 
ČEP Český ekumenický překlad 
ČJB Česká Jeruzalémská bible 
ČR Česká republika 
ETF UK Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy 
ISBE The International Standard Bible Encyclopedia 
J Evangelium Janovo 
JB Jeruzalémská bible 
JBŠ Jeruzalémská biblická škola 
KBF UK Katolická teologická fakulta University Karlovy 
KMS Křesťanská misijní společnost 
LTT Linguistic Theory of Translation 
LXX (=70)  Septuaginta 
NBK Nová bible kralická 
NZ Nový zákon 
nz novozákonní 
OP Ordo praedicatorum (tj dominikánský řád) 
OSVČ osoba samostatně výdělečně činná 
RTF Rich Text Format (soubory obvykle s koncovkou .rtf) 
Ř Epištola (list) Římanům 
sic (=lat. „tak“)  citováno přesně, i s případnou chybou 
Sk Skutky apoštolů 
SZ Starý zákon 
sz starozákonní 
TWOT The Theological Wordbook of the Old Testament 
UBS United Bible Societies 
UK Univerzita Karlova 
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